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OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

OOBBČČIINNSSKKII  SSVVEETT  
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju 

Tel.: 02 – 63 00 550; Fax: 02 – 63 00 560; e-mail:obcina@lovrenc.si – spletna stran: lovrenc.si 
Številka:0321-0004/2015-006 
Datum: 24.6.2015 

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

 

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

OS), ki je bila v PONEDELJEK, 22.6.2015, v prostorih Prireditvenega centra Lovrenc na 
Pohorju, z začetkom ob 17.00 uri. 
 
PRISOTNI: 

11..  ŽŽuuppaann:: Joško Manfreda. 

 

22..  ČČllaannii  OOSS: Tomaž Sušec SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Matjaž Manfreda SD - 
SOCIALNI DEMOKRATI, Maksimiljana Obrulj SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Leo 
Čelofiga Lista Leo Čelofiga, Boštjan Petelin Neodvisna lista za varnost in pomoč, 
Marija Perklič DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, 
Edvard Goričan Marko Rakovnik za župana, Simona Grobelnik Marko Rakovnik za 
župana, Rok Urnaut Lista Davida Kranjca, Tomaž Golob Tomaž Golob - neodvisen 
kandidat. 
 

3. Odsotni: Savinka Geratič Lista za gospodarstvo in razvoj, opr., Barbara 
Obrulj Jeseničnik Lista Leo Čelofiga, opr 

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

Španbauer, Mojca Kristl, Marko Rakovnik, Melita Kopič, Gregor 
Krajnc /predsednik nadzornega odbora/, Žan Jan Oplotnik /Inštitut 
za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor/, Bogdan Čepič 
/MEB, d.o.o./, Dušan Jakop.  

 
Župan pove, da zaradi odstopa podžupanje sejo vodil sam. 
 
Opomba: župan prisotne opozori: 
"Seja Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju se zvočno 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. Zvočni posnetek bo objavljen na 
uradni spletni strani Občine www.lovrenc.si in sicer še do 30 dni po seji." 
 

AD/1 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI 

 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI: 

Na podlagi liste prisotnosti je župan ugotovil sklepčnost Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: člani sveta). 
 
UGOTOVITVENI SKLEP: 

Na seji Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju je prisotnih 10 članov OS 
od 12, kolikor jih OS šteje.  

http://www.lovrenc.si/
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, ŠT. 13/11 in 
17/14) in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju 
(UGSO, ŠT. 18/11), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sklepčen in lahko 
pravno veljavno sklepa. 
 

AD/2 
PREGLED IN SPREJEM SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 05. REDNE SEJE 

 
Župan pove, da so zapisnik člani sveta prejeli s sklicem seje in da zapisnik 05. redne 
seje v obravnavo in sprejem.  
 
Nadalje 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 6. redni 
seji, dne 22.6.2015, sprejme skrajšan zapisnik 05. redne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 26.3.2015. 

 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 05. 
redne seje. 
 

AD/3 
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 

 
Župan pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda 06. 
redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo. 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 

2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 5. redne seje in pregled realizacije sklepov.  

3. Potrditev dnevnega reda 6. redne seje. 

4. Volitve in imenovanja 
A. Ugotovitev o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, 

Mihi Šlausu. 
B. Potrditev mandata novemu članu Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju. 
C. Ugotovitev o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, 

Marjani Kralj. 
D. Potrditev mandata novemu članu Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju. 

5. Obravnava in sprejem Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014 – 
skrajšan postopek. 

6. Obravnava in sprejem Odloka o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju za 
leto 2015 – skrajšan postopek.  

7. Obravnava in potrditev DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
ZA DALJINSKO OGREVANJE NA LESNO BIOMASO (DOLB) V OBČINI LOVRENC NA 
POHORJU. 

8. Obravnava in sprejem ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV 
OBVEZNE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO TER PRIPADAJOČE OMREŽNINE 
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ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI 
LOVRENC NA POHORJU V LETU 2015.  

9. Obravnava in sprejem Sklepa o spremembi omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih 
objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju za izvajanje javne službe oskrbe s pitno 
vodo.  

10. Obravnava in sprejem Sklepa o subvenciji cene izvajanja storitev javne službe oskrba s 
pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav v 
občini Lovrenc na Pohorju za leto 2015.  

11. 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 2015.  

12. Obravnava in sprejem Sklepa o spremembi omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih 
objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju za izvajanje javne službe odvajanje 
komunalne in padavinske vode.  

13. Obravnava in sprejem Sklepa o subvenciji cene izvajanja storitev javne službe odvajanja 
komunalne in padavinske odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo 
infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju v letu 2015.  

14. Potrditev dobitnikov priznanj Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015. 

15. Obravnava in sprejem Letnega programa športa občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015. 

16. Obravnava in sprejem Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v 
občini Lovrenc na Pohorju za obdobje 2015 – 2020. 

17. Informacije župana. 

18. Pobude in vprašanja.  

 
Razprava: 
Župan predlaga dodatno točko dnevnega reda in sicer: za 6. točko: Seznanitev s 
Programom dela Nadzornega odbora za leto 2015 in Finančnim načrtom za leto 
2015. 
 
Marija Perklič razloži in predlaga dodatno točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem 
Sklepa o odpovedi pravice za izplačilo opravljanja funkcije člana občinskega 
sveta za udeležbo na 6. redni seji občinskega sveta, dne 22.6.2015 za namen 
sofinanciranja harmonike za Reneja Črešnarja. 
 
Tomaž Golob pove, da je dnevni red preobsežen za eno sejo. Tri mesecev ni bilo sklica 
seje občinskega sveta, sedaj pa je predlagan preobsežen dnevni red. Za nadalje 
predlaga, da se prouči časovni okvir in predlaga toliko točk, da jih bomo lahko realizirali 
v štirih urah. 
Predlaga umik 16. točke: Obravnava in sprejem Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 

kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju za obdobje 2015 – 2020 in 7. točko: 
Obravnava in potrditev DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA 
DALJINSKO OGREVANJE NA LESNO BIOMASO (DOLB) V OBČINI LOVRENC NA 
POHORJU 

 
Župan pove, da bi pravilnik morali obravnavati, saj je vezan na razpise, da se lahko 
kmetje prijavijo na sredstva. Prav tako ne bi bilo modro, da umaknemo 7. točko, saj 
moramo postaviti pogoje za razpis. 
Edvard Goričan se strinja s Tomažem Golobom, da je dnevni red preobsežen in se boji, 
da vseh točk ne bomo uspeli obravnavati. Dogovoriti bi se morali, da sejo zaključimo, za 
preostale točke pa skličemo novo 7. sejo. 
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Simona Grobelnik pove, da je situacija takšna, da danes ne bomo mogli obdelati vseh 
točk. Podpira predlog, da sejo nadaljujemo z novo 7. redno sejo. 
 
Župan se strinja z umikom 5. točke: Obravnava in sprejem Zaključnega računa 
Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014. Prav tako umika pobude in vprašanja, 
kot tudi informacije župana. 
 
Župan se strinja s predlogom in po dogovoru določi nov termin in to 9.7.2015. 
 
Nadalje predlaga, da se glede na spremembe dnevnega reda točke ustrezno 
preštevilčijo. 
 
Župan na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju 
predlaga odločanje o umiku točke z dnevnega reda. 
 

1. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju umakne z dnevnega 
reda naslednje točke:  

- Obravnava in sprejem Zaključnega računa Občine Lovrenc na 
Pohorju za leto 2014. 

- Informacije župana. 
- Pobude in vprašanja. 

 
Navzočih je 7 članov sveta.     
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju 
predlaga odločanje o razširitvi dnevnega reda. 
 

2. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme dodatni 
točki dnevnega reda:  
- Seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora za leto 2015 in 

Finančnim načrtom za leto 2015. 
- Obravnava in sprejem Sklepa o odpovedi pravice za izplačilo 

opravljanja funkcije člana občinskega sveta za udeležbo na 6. redni 
seji občinskega sveta, dne 22.6.2015, za namen sofinanciranja 
harmonike za Reneja Črešnarja. 

 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje  
 

3. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju 
sprejme naslednji 
 
DNEVNI RED: 



5 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 

2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 5. redne seje in pregled 
realizacije sklepov.  

3. Potrditev dnevnega reda 6. redne seje. 

4. Volitve in imenovanja 
A. Ugotovitev o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine 

Lovrenc na Pohorju, Mihi Šlausu. 
B. Potrditev mandata novemu članu Občinskega sveta Občine Lovrenc 

na Pohorju. 
C. Ugotovitev o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine 

Lovrenc na Pohorju, Marjani Kralj. 
D. Potrditev mandata novemu članu Občinskega sveta Občine Lovrenc 

na Pohorju. 

5. Seznanitev s programom dela nadzornega odbora in finančnim načrtom za 
leto 2015. 

6. Obravnava in sprejem Sklepa o odpovedi pravice za izplačilo opravljanja 
funkcije člana občinskega sveta za udeležbo na 6. redni seji občinskega 
sveta, dne 22.6.2015, za namen sofinanciranja harmonike za Reneja 
Črešnarja. 

7. Obravnava in sprejem Odloka o porabi proračunske rezerve Občine 
Lovrenc na Pohorju za leto 2015 – skrajšan postopek.  

8. Potrditev dobitnikov priznanj Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju 
za leto 2015. 

9. Obravnava in sprejem Letnega programa športa občine Lovrenc na Pohorju 
za leto 2015. 

10. Obravnava in sprejem Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in 
podeželja v občini Lovrenc na Pohorju za obdobje 2015 – 2020. 

11. Obravnava in potrditev DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA 
PROJEKTA ZA DALJINSKO OGREVANJE NA LESNO BIOMASO (DOLB) V 
OBČINI LOVRENC NA POHORJU. 

12. 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 2015.  

13. Obravnava in sprejem Sklepa o spremembi omrežnine za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju za 
izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo.  

14. Obravnava in sprejem Sklepa o subvenciji cene izvajanja storitev javne 
službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo 
infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju za leto 
2015.  

15. 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 2015.  

16. Obravnava in sprejem Sklepa o spremembi omrežnine za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju za 
izvajanje javne službe odvajanje komunalne in padavinske vode.  

17. Obravnava in sprejem Sklepa o subvenciji cene izvajanja storitev javne 
službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter pripadajoče 
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omrežnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc 
na Pohorju v letu 2015.  

 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
 

AD/4 

VOLITVE IN IMENOVANJA 

 
A. UGOTOVITEV O PRENEHANJU MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE LOVRENC NA POHORJU, MIHI ŠLAUSU. 
B. POTRDITEV MANDATA NOVEMU ČLANU OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

LOVRENC NA POHORJU. 
C. UGOTOVITEV O PRENEHANJU MANDATA ČLANICI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE LOVRENC NA POHORJU, MARJANI KRALJ. 
D. POTRDITEV MANDATA NOVEMU ČLANU OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

LOVRENC NA POHORJU. 
 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na kratko predstavi 
odstopa dveh članov sveta in novo imenovanje. Od zadnje seje OS sta odstopila dva 
člana občinskega sveta. Občinska volilna komisija je v skladu z zakonodajo in pisnim 
soglasjem predlagala nadomestna člana v potrditev svetu. 
 
Župan odpre razpravo, ugotovi, da ni prijavljenih, zato da v odločanje 
 

4. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi ugotovitev 
Občinske volilne komisije Občine Lovrenc na Pohorju, ugotovi odstop člana 
občinskega sveta Mihe Šlausa in potrdi mandat novemu članu občinskega 
sveta z iste liste Boštjanu Petelinu za obdobje junij 2015 – 2018. 

 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Nadalje odpre razpravo, ugotovi, da ni prijavljenih, zato da v odločanje 
 

5. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi ugotovitev 
Občinske volilne komisije Občine Lovrenc na Pohorju, ugotovi odstop članice 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju Marjane Kralj in potrdi mandat 
novemu članu občinskega sveta z iste liste Tomažu Sušecu - za obdobje junij 
2015 – 2018. 

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

Župan zaključi točko dnevnega reda: Volitve in imenovanja 
 

AD/5 

SEZNANITEV S PROGRAMOM DELA NADZORNEGA ODBORA IN FINANČNIM 
NAČRTOM ZA LETO 2015 

 
Predsednik Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju Gregor Krajnc razloži 
program dela in finančni načrt odbora za leto 2015. 
 
Župan odpre razpravo. 
Edvard Goričan pove, da ga veseli, da je nadzorni odbor začel z delom, saj je prejšnji 
nadzorni odbor imel kar nekaj blokad in želi uspešno delo. 
 
Rok Urnaut se strinja, da je že skrajni čas, da je nadzorni odbor začel z delom. 
Predlaga, da čim prej pregledajo zaključni račun občine. 
 
Gregor Krajnc pove, da zadevi ne sovpada, to je obravnava zaključnega računa na seji 
OS in obravnava na nadzornem odboru. Zaključni račun je obsežen dokument in 
nadzorni odbor bo bolj preverjal skladnost s predpisi, ali bo tudi pregledal kakšno 
postavko bolj natančno. Nadzorni odbor ne more potrjevati zaključnega računa, z njim 
se samo seznani. Namen posameznih nadzorov, ki so predvideni in so v zaključnem 
računu navedeni, preverjajo bolj natančno. 
 
Simona Grobelnik pozdravlja novi nadzorni odbor in jim želi uspešno delo. Izpostavi pa 
dilemo prisotnosti predsednika na sejah sveta. Že zaradi pretoka informacij je dobro, da 
je predsednik prisoten na sejah sveta. Zanima jo stališče občine o tem. 
 
Tomaž Golob pove, da je glede prisotnosti predsednika nadzornega odbora določilo 
statuta, ki prisotnost omejuje. Statutarna komisija bo pozvala zainteresirane, da 
predlagajo spremembe, meni, da bomo morali to določilo spremeniti. 
 
Gregor Krajnc pove, da je iz praktičnega vidika dobro, da je predsednik nadzornega 
odbora prisoten na seji, saj le te obravnavajo zgoščeno tematiko, kaj se v občini dogaja. 
 
Župan pove, da se tudi on zahvali nadzornemu odboru, saj so si zadali kar obsežno 
delo. Občinska uprava in sam bomo vedno na razpolago nadzornemu odboru. Pri 
prisotnosti predsednika na sejah gre po mnenju ministrstva za javno upravo za 
nasprotje interesov, zato smo to določilo v lanskem letu popravljali.  
Pohvali tudi delo prejšnjega odbora, da je dobro delal zadnje leto. Meni, da se moramo 
izogibati, da bi delali politično. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato jo zaključi in da v odločanje 
 

6. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, se na 6. redni seji, 
dne 22.6.2015, seznani z Letnim programom dela in nadzora za 
leto 2015 ter finančnim načrtom nadzornega odbora za leto 
2015. 

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

Župan zaključi točko dnevnega reda: Seznanitev s programom dela nadzornega odbora 
in finančnim načrtom za leto 2015. 
 

AD/6 

OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O ODPOVEDI PRAVICE ZA IZPLAČILO 
OPRAVLJANJA FUNKCIJE ČLANA OBČINSKEGA SVETA ZA UDELEŽBO NA 6. 

REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, DNE 22.6.2015 ZA NAMEN SOFINANCIRANJA 
HARMONIKE ZA RENEJA ČREŠNARJA 

 
Marija Perklič razloži namen odpovedi pravice do sejnine. 
 
Župan pove, da je prav, da občani vedo, da je občinski svet že odobril 1.200,00 €. Sam 
pa se je zavezal, da bo pridobil 3.000,00 € donatorskih sredstev. Naš cilj je samo, da 
stopimo skupaj in pomagamo. 
 
Razprava: 
Rok Urnaut opozori, da danes manjkajo trije svetniki in višina ne bo enaka. 
 
Bronislava Paulič pove, da smo izhajali, da je 12 prisotnih in bomo bruto sredstva 
prerazporedili na drugo postavko. 
 
Edvard Goričan pove, da podpira akcijo in predlaga, da sklep dopolnimo z besedo 
»sofinanciranja«. 
 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje 
 

7. SKLEP: Na podlagi 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 13/2011 in 17/2014), je Občinski svet 
Občine Lovrenc na Pohorju, na 6. redni seji, 22.06.2015, sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O ODPOVEDI PRAVICI ZA PLAČILO OPRAVLJANJA FUNKCIJE ČLANA 
OBČINSKEGA SVETA  ZA UDELEŽBO NA 6. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, 
DNE 22.06.2015, ZA NAMEN SOFINANCIRANJA NAKUPA HARMONIKE ZA 
RENEJA ČREŠNARJA 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme sklep, da se člani odpovedo pravici 
do plačila za opravljanja funkcije člana občinskega sveta  iz 1. in 6. člena Pravilnika o 
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in 
članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov (UGSO št. 7/2007) za 
udeležbo na 6. redni seji občinskega sveta, z dne: 22.06.2015. 

2. člen 
Neporabljena sredstva iz naslova odpovedi pravice do izplačila sejnine ene redne seje 
občinskega sveta znašajo: 
Bruto sejnina: 12 svetnikov x 84,64 EUR      = 1.015,68 EUR 
 + prisp. na bruto sejnino: 8,85 % PIZ           =      89,89 EUR 
 + prisp. na bruto sejnino: 0,53 % ZZ            =         5,38 EUR 
SKUPAJ:                                                            1.110,95 EUR   

 
3. člen 

Neporabljena sredstva na proračunski postavki 101001 Stroški sej občinskega sveta, 
odborov in komisij (konto 402905) iz naslova neizplačane sejnine občinskemu svetu - 
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odpoved do pravice plačila opravljanja funkcije člana OS za 6. redno sejo občinskega 
sveta, dne: 22.06.2015, v znesku 1.110,00 EUR, se namensko prenesejo na 
proračunsko postavko 419580 Sredstva za sofinanciranje šolanja perspektivnega 
harmonikarja. 
 

 

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

 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Sklepa o odpovedi pravice 
za izplačilo opravljanja funkcije člana občinskega sveta za udeležbo na 6. redni seji 
občinskega sveta, dne 22.6.2015, za namen sofinanciranja harmonike za Reneja 
Črešnarja. 
 

AD/7 

OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE 
OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2015 – SKRAJŠAN POSTOPEK 

 
Bronislava Paulič razloži namen porabe proračunske rezerve. 
 
Razprava: 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
8. SKLEP: Na podlagi 14. člena Statuta občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št.: 

13/11, 17/14), na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, 
št. 11/11, s spremembami in dopolnitvami) in skladno z 8. čl. Odloka 
o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 (UGSO št.: 
15/15), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 6. redni seji, 
dne 22.6.2015, sprejel v prvi obravnavi 

 
O D L O K 

o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju  
za leto 2015 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
Nadalje odpre drugo obravnavo odloka in ker ni prijavljenih k razpravi, predlaga v 
sprejem 
 
9. SKLEP: Na podlagi 14. člena Statuta občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št.: 

13/11, 17/14), na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, 
št. 11/11, s spremembami in dopolnitvami) in skladno z 8. čl. Odloka 
o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 (UGSO št.: 
15/15), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 6. redni seji, 
dne 22.6.2015, sprejel  

 
O D L O K 
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o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju  
za leto 2015 

 
1. člen 

Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev iz proračunske rezerve v letu 
2015. 
 

2. člen 
Iz sredstev proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju se zagotovijo 
sredstva za odpravo posledic neurja - poplav med 12. in 16. septembrom 2014 na 
občinski infrastrukturi, v višini 30.000,00 EUR. 
 

3. člen 
Dejanska poraba sredstev bo posebej specificirana v okviru zaključnega računa 
proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015. 
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po 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 sprejem Odloka o porabi 
proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 – skrajšan postopek.  
 
 

AD/8 

POTRDITEV DOBITNIKOV PRIZNANJ OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOVRENC 
NA POHORJU ZA LETO 2015 

 
Maksimiljana Obrulj, članica Komisije za podelitev priznanj, predstavi dva predloga za 
dobitnika priznanja občinskega sveta. 
 
Razprava: 
Ker se nihče ne prijavi na razpravo, da v odločanje 
 
10. SKLEP: Na podlagi 4. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 

13/2011 in 17/2014), 14. člena Odloka o prazniku in priznanjih Občine 
Lovrenc na Pohorju (MUV št. 17/2009) in 10. člena Pravilnika o delu 
komisije za podelitev priznanj Občine Lovrenc na Pohorju, Občinski 
svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 6. redni seji, dne 22.6.2015, 
sprejme sklep, da Spominske plakete Občine Lovrenc na Pohorju za 
leto 2015 podeli: 

 

JERICI PUŠNIK, ZLATI GRB 
 
ZA DOLGOLETNO DELO IN AKTIVEN PRISPEVEK PRI RAZVOJU ČEBELARSTVA 
V LOVRENCU NA POHORJU. 
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LOVRENCU PARADIŽU, SREBRNI GRB 
 
ZA AKTIVNO DELO NA TURISTIČNEM IN VARSTVENEM PODROČJU. 
 

Navzočih je 9 članov sveta. 
 

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

Župan zaključi točko dnevnega reda Potrditev dobitnikov priznanj Občinskega sveta 
Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015. 
 

AD/9 

OBRAVNAVA IN SPREJEM LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA OBČINE LOVRENC 
NA POHORJU ZA LETO 2015 

 
Marko Rakovnik razloži letni program športa. 
 
UGOTOVITVENI SKLEP: Župan ugotovi, da je na seji prisotnih 10 članov sveta. 
 
Razprava: 
Simona Grobelnik vpraša o materialnih stroških. 
 
Marko Rakovnik pove, da so v bistvu v najemninah planirana sredstva, iz katerih se 
poravnava razlika, do vrednosti, ki jo plača posamezno društvo. 26 tisoč € na leto je 
zračunan strošek, v kolikor je dvorana celo leto polno zasedena. 
 
Boštjan Petelin vpraša, kako je z najemom dvorane za gasilsko društvo. 
 
Marko Rakovnik odgovori, da gasilsko društvo lahko z osnovno šolo dogovori uporabo 
dvorane ter njeno višino stroškov, ki gasilskemu društvu pripada. Društva imajo v ceniku 
svoje tarife, ki jih dogovorijo z upravljalcem dvorane.  
 
Rok Urnaut vpraša, zakaj je športna dvorana med počitnicami zaprta. 
 
Marko Rakovnik pove, da se upravljalec s posameznimi društvi dogovori za termine. 
Med počitnicami niti ni osebe, ki bi bila prisotna. Če je dvorana zaprta, pomeni, da 
društva niso izrazila želje po tem terminu. 
 
Marija Perklič vpraša glede terapevtskega pilatesa, kam spada in kam se lahko 
vključijo. 
 
Marko Rakovnik pove, da pravilnik ne opredeljuje mladih ali starejših, ampak določa 
obliko vadbe. Terapevtski pilates se mora vključiti v ustrezno društvo, ki bo prijavilo 
vadbo. 
 
Simona Grobelnik predlaga, da se skupina priključi skupini fitnes – društvo Sokoli. 
 
Leo Čelofiga vpraša glede realizacije sredstev za izobraževanje strokovnih kadrov, ali 
se porabijo vsa sredstva. Ali se preverja usposobljenost strokovnega kadra. 
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Marko Rakovnik pove, da se v ta namen porabijo vsa sredstva, oziroma razdelijo se vsa 
sredstva. Na društvih pa je, da izrabijo ta sredstva, včasih pa se sredstva ne porabijo v 
celoti. Strokovni kader se preverja. 
 
Rok Urnaut vpraša, kako daleč je projekt šolskega igrišča in fitnesa. 
 
Župan pove, da to sicer ni tema, vendar kljub temu odgovori, da so projekti v zaključni 
fazi in da bo preplastitev v času počitnic, prav tako fitnes, saj bo sedaj projekt knjižnice 
zaključen. 
 
Nadalje župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

11. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 6. redni seji, dne 
22.6.2015, sprejme Letni program športa občine Lovrenc na 
Pohorju za leto 2015. 

 

Navzočih je 10 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Letnega programa športa 
občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015. 
 

AD/10 

OBRAVNAVA IN SPREJEM PRAVILNIKA O OHRANJANJU IN SPODBUJANJU 
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA OBDOBJE 

2015 – 2020 
 
Mojca Kristl razloži spremembe in dopolnitve pravilnika. 
 
Razprava 
Mojca Kristl izpostavi, kar ni bilo smiselno popravljati: 

- 6. člen – ni potrebno vedno pisati Lovrenc na Pohorju. 
- 7. člen – črtala je tretjo točko (da DDV ni upravičen strošek) po posvetovanju z 

ministrstvom. 
 
Simona Grobelnik vpraša, ali je DDV opravičen strošek ali ni. 
 
Mojca Kristl odgovori, da je težko ugotoviti in preverjati. 
 

- 13. člen – je sprememba na 3.000,00 €. 
Leo Čelofiga vpraša, zakaj omejitev, saj imamo v proračunu za agromelioracijo vsaj 8 
tisoč €. 
 
Mojca Kristl ogovori, da je 3 tisoč € na eno gospodarstvo. 
 

- 14. člen – Edvard Goričan pove, da je potrebno pri stroških publikacij dopisati 
»kmetijskega proizvoda na nivoju občine« in izbrisati »iz določene 
regije«. 

- 15. člen – Simona Grobelnik vpraša, kako je z dopolnilno dejavnostjo na malih 
kmetijah. 
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Mojca Kristl odgovori, da po tem ukrepu niso upravičeni. Ukrep 8 je preverjala in 
ugotavlja, da bi z obnovo stavb bili za občino preveliki stroški. 
 
Edvard Goričan pove, da je problem pri naravnih nesrečah, prijavljamo škode, 
oškodovanci pa za takšno obnovo ničesar ne dobijo. 
 

- 19. člen –  dopisan je maksimalen znesek 1.500,00 €. 
- 20. člen – prevoz mleka se lahko konkretizira v razpisu in ne v pravilniku. 

 
Edvard Goričan opozori, da v kolikor ne zapišemo v pravilnik, moramo sprejeti 
dopolnilni sklep, da ukrep 11 velja samo za prevoz mleka. 
V ukrep 11 se dopiše pri predmetu podpore, da se financirajo stroški za prevoz 
mleka na območju občine. 

- 22. člen – v drugem odstavku v četrti alinei je potrebno »21. člen« zamenjati s 
»16. členom«. 

- 23. člen - v tretjem odstavku se dopolni: ne sme pridobljenih sredstev odtujiti v 
roku 5 let. 

 
Tomaž Golob poda generalno pripombo, da se naj odstavki oštevilčijo in poenotijo.  
 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje 
 

12. SKLEP: Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 
45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14) in 6. člena Statuta 
Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/2011 in 17/2014), je 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 6. redni seji, dne 
22.6.2015, sprejel s pripombami iz razprave 

 
P R A V I L N I K 

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

 
Navzočih je 10 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju za obdobje 2015 – 
2020. 
 

AD/11 

OBRAVNAVA IN POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA 
PROJEKTA ZA DALJINSKO OGREVANJE NA LESNO BIOMASO (DOLB) V OBČINI 

LOVRENC NA POHORJU 
 

Bogdan Čepič /MEB, d.o.o./ razloži projekt za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 
/gradivo/. 
 
Razprava: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123528
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141069
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Edvard Goričan pove, da je z veseljem prebral dokument o daljinskem ogrevanju na 
lesno biomaso, saj to področje pozna. Pove, da je to kot mali priročnik za ogrevanje. 
Moti ga, da se pri teh analizah uporabljajo precej stari podatki. Za naše nadaljnje 
analiziranje, ali sklenitev koncesije, bi bilo dobro, da bi imeli podatek o sedanjih stroških 
obratovanja kotlovnic v objektih, ki so v javni lasti. 
Prepričan je, da je to zagotovo smer, ki je na pohodu, zagotavlja možnost obnovljivih 
virov v naši sredini in izkušnje iz drugih sredin so pozitivne. 
V tej fazi govorimo predvsem o coni 1. 
Na 6. strani je opredeljena kapaciteta silosa, ki bi bil na šolskem dvorišču. Gledati 
moramo tudi na stroške dovoza. Tovornjaki, ki pripeljejo sekance, imajo prostornino do 
90 m3, razmisliti je potrebno, da bi kapaciteta silosa bila za en tovornjak. 
Nekdo bo moral razmišljati o skladiščenju suhih sekancev pod streho. 
Na 7. strani je tabela – od katere številke se bo računala amortizacija – ali od skupne 
vrednosti ali od vrednosti, ki jo vloži zasebni partner v investicijo. 
Če računamo na celotno investicijo – je vlaganje v objekte 2% amortizacija, v opremo 
pa je 5%. V računovodstvu 5% amortizacije ne poznamo. Verjetno je občinska uprava 
že testirala, kdo bi lahko bil javno zasebni partner. 
Če to ni malo podjetje, moramo popraviti na 30% subvencije – kalkulacija se bo 
spremenila. 
V tabeli na 7. strani je vpisana tudi toplotna podpostaja (strošek 34.500,00 €) – kje je to 
predvideno in ali bo investitor financiral tudi te podpostaje. Nadalje piše, da te postaje 
plača tisti, ki se priključuje. 
V tretjem sklepu predlaga dopolnitev »in upravljanje po sistemu DOLB«. 
 
Bogdan Čepič odgovori, da se amortizacija jemlje od skupne vrednosti. Interes je 
prisoten, saj se pričakuje 7-8% donos. Cilj je čim več iztržiti. Važno je, kaj in kakšni 
pogoji bodo napisani v razpisu. Glede toplotnih podpostaj je lahko v razpisu opcija. V 
razpisu bo Občina Lovrenc na Pohorju določila pogoje, ki jih mora investitor izpolnjevati. 
Odgovori tudi na druga vprašanja. 
 
Župan prosi gospoda Žana Jana Oplotnika za mnenje. 
 
Žan Jan Oplotnik pove, da je trg na tem področju že kar urejen. Vendar vedno ostane 
določeno tveganje. Edino tveganje bi bilo, če bi nekdo zahteval, da se javna podjetja ali 
zavodi morajo priklopiti, vendar tega ni. Sam nekih tveganj pri pregledu gradiva ni našel. 
Pogledati moramo samo, kaj je naloga občine. Naloga občine pa je, da občanom ponudi 
neko storitev in da ne poslabša položaj občinskega proračuna. 
 
Bogdan Čepič pove, da za občino ni nobenega tveganja. Pri tem sistemu ni možno 
segrevanje sanitarne tople vode, saj ni ekonomsko opravičeno. Vsa tveganja so na 
zasebnem partnerju. 
 
Albina Pajtler opozori na naslednje: 

- Prvo gradivo je imelo naslov študija izvedljivosti DOLB-a, kar je bil 
ustrezen naslov. 

- DIIP sprejema investitor in ne občina. Odpira se dilema, kdo bo investitor. 
- Spremeniti in dopolniti moramo Odlok o lokalnih gospodarskih javnih 

službah v občini Lovrenc na Pohorju.  
- Glede koncesije je odprto vprašanje za gradnjo, to pa še ne pomeni 

izvajanja javne službe (mnenje ministrstva za finance). 
- Vprašljivo je samo ogrevanje v času kurilne sezone (ogrevanje sanitarne 

tople vode izven kurilne sezone?). 
- V DIIP-u ni opredeljeno, kateri stroški so opravičeni in kateri niso, katere 

cene so z DDV in katere ne. 
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- Manjka analiza, kaj bo ta sistem pomenil za bodočega uporabnika. 
 
Bogdan Čepič odgovori na izpostavljene dileme. Glede tople sanitarne vode pove, da je 
smiselno iskati, bolj ekonomično, alternativne vire (sončno energijo). Glede naslova 
nima zadržkov, saj gre v občini dejansko za študijo ali je ta sistem ekonomičen. Gre za 
ugotovitev občinskega sveta, ali je možno na podlaga podatkov pričakovati, da bo 
nekdo investiral v ta projekt. 
 
Župan pove, da razpis za koncesijo razpiše ministrstvo za gospodarstvo. 
 
Edvard Goričan meni, da ne moremo govoriti o izčrpavanju gozdov, saj gre za 
trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Tudi ni res, da je kvaliteta gozdov vedno slabša. 
Prav je, da se uporabljajo novejši podatki, ki jih je podal Zavod za gozdove RS. 
Na 13. strani je verjetno lapsus, saj gre za občino Lovrenc na Pohorju. Glede 
energetskega števila bi se lahko primerjali z DO Vrtojba (stran 17). Pri nas ne pozna 
primera, da bi kdo še uporabljal premog za kurjenje. 
Smiselno je razmišljati tudi o mobilni kotlovnici (primer Lenart v Slovenjskih goricah). 
O razpoložljivi masi na področju Lovrenca bi bilo potrebno bolj natančno opredeliti 
podatke (stran 33). 
V tabeli na 54.strani ni nikjer amortizacije objektov. Ali je namenoma izpuščeno? 
Katere postavke so seštete, da ste prišli do 1.167 tisoč €. 
Precej stvari bi morali v dokumentu še dopolniti, osnovna smer pa je dobra, da čim prej 
pridemo do tega, da se ogrevamo na obnovljive vire. 
 
Bogdan Čepič pove, da toplovod ni mišljen kot objekt, ampak kot oprema. 
Zaveza Občine Lovrenc na Pohorju je edino v tem, da omogoči prostor v šoli in 
ustrezno zemljišče. V tabeli so sešteti odhodki v koloni nič – podrobno bo še pojasnil. 
Obnovljivi viri so cenejši od kurilnega olja. Zelo blizu pa je zemeljski plin. 
 
Tomaž Golob pove, da je dejstvo, da je to prihodnost. 
Ali je bila opravljena kakšna anketa, kdo bi bil pripravljen iti v ta projekt. Interes občine 
in javnih zgradb je ta interes. Kaj bo pomenilo za projekt, če bodo vključene samo javne 
zgradbe. Ali še bo investicija rentabilna? Podatki kažejo, da je v našem kraju že veliko 
gospodinjstev prešlo s kurilnega olja na alternativne vire (lesno biomaso). 
 
Bogdan Čepič pove, da se mora občina odločiti, ali bo šla v ta projekt sama ali z 
zasebnim partnerjem. 
Če bo šla z zasebnim partnerjem, ga pa mora zavezati, da bo pripravil projekt, da bo 
opravil anketo na teh trasah, da bo ugotovil okoliški interes. Del tega interesa je bil že 
izražen, ko se je pripravljal projekt kogeneracije (občinski objekti, lekarna, trgovina, 
pošta). 70% odvzema je na velikih odjemalcih. Zavedati pa se je potrebno, da bo 
potrebno v vsakem primeru v šoli menjati kotlovnico. … 
 
Župan pove, da je bilo že jasno povedano, da Občina Lovrenc na Pohorju pri projektu 
nima nobenih tveganj. Če bo investitor šel v to, bo rizik samo njegov. S sprejetjem 
predlaganih sklepov odpremo samo vrata za razpis. Interes zasebnosti pa je. 
Stvari, ki so bile omenjene, pa bomo upoštevali. 
 
Simona Grobelnik pove, da se ne dvomi o smeri projekta, dvomi pa nastajajo glede 
specifike. Po razpisu se mora seznaniti občinski svet. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato predloga v sprejem naslednje tri 
sklepe. 
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13. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme dokument 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP): DALJINSKO 
OGREVANJE NA LESNO BIOMASO (DOLB) v občini Lovrenc 
na Pohorju, s pripombami iz razprave. 

 
Navzočih je 10 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 

 

14. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju ugotavlja, da je javni 
interes za sklenitev javno zasebnega partnerstva v obliki koncesije za gradnjo 
in upravljanje po sistemu DALJINSKO OGREVANJE NA LESNO BIOMASO 
(DOLB) v občini Lovrenc na Pohorju. Koncesija se bo podelila za dobo 15 let. 

 
Navzočih je 10 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
Sklep je sprejet soglasno. 

 

15. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme S K L E P o 
ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva v obliki 
koncesije za gradnjo DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIOMASO 
(DOLB) v občini Lovrenc na Pohorju s pripombami iz razprave (dopolnitev 6. 
člena – župan potrdi DIIP po predhodnem soglasju na občinskem svetu). 

 
Navzočih je 10 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 

 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB) v občini 
Lovrenc na Pohorju. 

 
Župan odredi 10 minutni odmor. 
 

AD/12 
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 2015 

 
Žan Jan Oplotnik Oplotnik /Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor/ 
razloži elaborata in cene za omrežnino kot tudi subvencioniranje cen. 
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Razprava: 
Župan pove, da vztraja pri tem, da se cene za občane ne spreminjajo, s tem da se 
zavedamo, da slabimo proračun.  
 
 
Edvard Goričan predlaga, da se subvencije izenačijo ne glede na dimenzijo priključka. 
Subvencioniramo omrežnino in storitev javne službe za ceno vode v višini 25%. 
 
Žan Jan Oplotnik Oplotnik pove, da so zadnje subvencije za vodo nastavljene tako, da 
je zaračunana vrednost znašala 1,04. Če želimo ohraniti enako tudi zdaj, je jasno, da 
mora biti subvencija sedaj takšna, kot je zapisana. Če bomo dali samo 25%, bo 
uporabnike udarilo nekaj kratno po žepu. Mi ciljamo končno ceno za uporabnika. 
 
Župan predlaga, da subvencije ostanejo enake in jih sedaj ne spreminjamo. 
 
Simona Grobelnik vpraša, kakšen vpliv ima to na sprejeti proračun? 
 
Bronislava Paulič pove, da gre za 23 tisoč € z DDV. Planirano imamo cca 25 tisoč €, 
tako, da bomo v rebalansu še morali zagotoviti 2 tisoč €. 
 
Simona Grobelnik vpraša, če je narejena kakšna projekcija glede omrežnine, ali bo ta 
strošek z leti naraščal in se bo ta razlika za subvencijo vedno večala. 
 
Žan Jan Oplotnik Oplotnik pove, da to ni v domeni koncesionarja. Dejansko je tako, ko 
se vzpostavlja novo stanje (investicija), se omrežnina spreminja. Se bo pa zniževalo, če 
bo več priključkov. 
 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje 
 

16. SKLEP: Na podlagi Zakona o javnih financah /ZJF/ (Ur.l. 
RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 
127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSDPO, 109/2008, 49/2009), 
Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Ur.l. RS, št. 
32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP), Zakona o 
varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur.l. RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-
ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 
57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009) in Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. 
RS, št. 87/2012), je Občinski svet Občine Lovrenc na 
Pohorju, na svoji 6. redni seji, dne 22.06.2015, sprejel 
naslednji: 

 
SKLEP 

O POTRDITVI 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 2015 
 

1. 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju 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 2015, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 
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storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. št. 
87/2012). 
 

2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
(UGSO).   
 
Navzočih je 10 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem elaborata o oblikovanju 
cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče 
omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na 
Pohorju v letu 2015. 
 
 

AD/13 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O SPREMEMBI OMREŽNINE ZA UPORABO 
JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA 

POHORJU ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO 
 
Razlaga je podana že pri 12. točki dnevnega reda 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato predlaga v sprejem 
 

17. SKLEP:  Na podlagi Zakona o javnih financah /ZJF/N (Ur.l. RS, št. 
79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 
14/2007-ZSDPO, 109/2008, 49/2009), Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ (Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP), 
Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur.l. RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-
ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 
70/2008, 108/2009) in Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, 
št. 87/2012), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 6. 
redni seji, dne 22.06.2015, sprejel naslednji: 

 
SKLEP 

O SPREMEMBI OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH 
OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA IZVAJANJE 
JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V LETU 2015 
 

1. 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju potrdi mesečne vrednosti omrežnine za 
izrabo javne infrastrukture, po kateri se izvaja oskrba s pitno vodo za leto 2015 kot je 
navedeno v tabeli: 
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Dimenzija priključka Faktor omrežnine 
Omrežnina  v € 

(brez DDV) 

DN ≤ 20 1,00 5,74 

20 < DN < 40 3,00 17,21 

40 ≤ DN < 50 10,00 57,38 

50 ≤ DN < 65 15,00 86,07 

65 ≤ DN < 80 30,00 172,13 

80 ≤ DN < 100 50,00 286,89 

100 ≤ DN < 150 100,00 573,78 

DN ≤ 150 200,00 1.147,56 

 
2. 

Cene, potrjene s tem sklepom, ki so določene v Elaboratu 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 
2015, se začnejo uporabljati s 01.07.2015. 
 

3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
(UGSO).   
 
Navzočih je 10 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Sklepa o spremembi 
omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na 
Pohorju za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo. 
 

AD/14 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O SUBVENCIJI CENE IZVAJANJA STORITEV 

JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO TER PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA 
UPORABO INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA 

POHORJU ZA LETO 2015 
 
Razlaga je podana že pri 12. točki dnevnega reda 
 
Razprava: 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato predlaga v sprejem 
 

18. SKLEP: Na podlagi Zakona o javnih financah /ZJF/ (Ur.l. RS, št. 79/1999, 
124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-
ZSDPO, 109/2008, 49/2009), Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ (Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP), Zakona o 
varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur.l. RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 
66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 
70/2008, 108/2009) in Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, 
št. 87/2012), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 6. 
redni seji, dne 22.06.2015, sprejel naslednji: 
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SKLEP 

O SPREMEMBI S K L E P A 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 2015, št.: 0075-0023/2014, z dne 29.12.2014 (UGSO št.: 58/2014), z dne 
31.12.2014) 
 

1. 
Spremeni se 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 2015, št.: 0075-0023/2014, z dne 29.12.2014 (UGSO št.: 58/2014), z 
dne 31.12.2014), v delu, ki se nanaša na subvencijo omrežnine za uporabo 
infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2015, tako da se 
določi spremenjena subvencija omrežnine za izrabo javne infrastrukture za leto 2015, v 
višini kot sledi: 
 

Potrjene in subvencionirane omrežnine za leto 2015 

Dimenzija priključka 
Potrjena v € 
(brez DDV) 

Subvencija v 
% 

Zaračunana  
v € (brez 

DDV) 

DN ≤ 20 5,74 81,88% 1,0432 

20 < DN < 40 17,21 90,76% 1,5857 

40 ≤ DN < 50 57,38 84,00% 9,1804 

50 ≤ DN < 65 86,07 86,43% 11,6842 

65 ≤ DN < 80 172,13 93,21% 11,6842 

80 ≤ DN < 100 286,89 95,05% 14,1879 

100 ≤ DN < 150 573,78 75,69% 139,5100 

DN ≤ 150 1.147,56 75,69% 279,0100 

 
2. 

Ostale določbe sklepa ostanejo nespremenjene.  
 

3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
(UGSO), uporabljati pa se prične s 01.07.2015.  
 
Navzočih je 10 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Sklepa o subvenciji cene 
izvajanja storitev javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za 
uporabo infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2015. 
 

AD/15 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA 

STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA 
KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER PRIPADAJOČE 
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OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN 
NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU V LETU 2015 

 
Razlaga je podana že pri 12. točki dnevnega reda 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato predlaga v sprejem 
 

19. SKLEP: Na podlagi Zakona o javnih financah /ZJF/ (Ur.l. RS, št. 79/1999, 
124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-
ZSDPO, 109/2008, 49/2009), Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ (Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP), Zakona o 
varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur.l. RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 
66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 
70/2008, 108/2009), in Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, 
št. 87/2012), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 6. 
redni seji, dne 22.06.2015, sprejel naslednji: 

 
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 2015 
 

1. 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju potrdi Elaborat 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 2015, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. št. 87/2012).    
 

2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
(UGSO).   
 
Navzočih je 10 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem elaborata o oblikovanju 
cene izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja komunalne in 
padavinske odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih 
objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju v letu 2015. 
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AD/16 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O SPREMEMBI OMREŽNINE ZA UPORABO 
JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA 

POHORJU ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJE KOMUNALNE IN 
PADAVINSKE VODE 

 
Razlaga je podana že pri 12. točki dnevnega reda 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato predlaga v sprejem 
 

20. SKLEP: Na podlagi Zakona o javnih financah /ZJF/ (Ur.l. RS, št. 
79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-
ZSDPO, 109/2008, 49/2009), Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ 
(Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP), Zakona o varstvu 
okolja /ZVO-1/ (Ur.l. RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. 
US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009) in 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012), je 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 6. redni seji, dne 
22.06.2015, sprejel naslednji: 

 
SKLEP 

O SPREMEMBI OMREŽNINE ZA IZRABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH 
OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA IZVAJANJE 
JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA 
LETO 2015  
 

1. 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 6. redni seji, dne 22.6. 2015, potrdi 
mesečne vrednosti omrežnine za izrabo javne infrastrukture, po kateri se izvaja 
odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2015, kot so navedene 
v tabeli: 
 

Dimenzija priključka Faktor omrežnine 
Omrežnina  v € 

(brez DDV) 

DN ≤ 20 1,00 7,95 

20 < DN < 40 3,00 23,84 

40 ≤ DN < 50 10,00 79,45 

50 ≤ DN < 65 15,00 119,18 

65 ≤ DN < 80 30,00 238,35 

80 ≤ DN < 100 50,00 397,25 

100 ≤ DN < 150 100,00 794,50 

DN ≤ 150 200,00 1.589,00 

 
2. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
(UGSO), uporabljati pa se prične s 01.07.2015.  
 
Navzočih je 10 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
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PROTI ni glasoval nihče. 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Sklepa o spremembi 
omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na 
Pohorju za izvajanje javne službe odvajanje komunalne in padavinske vode. 
 
 

AD/17 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O SUBVENCIJI CENE IZVAJANJA STORITEV 

JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 
TER PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA UPORABO INFRASTRUKTURNIH 

OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU V LETU 2015 
 
Razlaga je podana pri 12. točki dnevnega reda 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato predlaga v sprejem 
 

21. SKLEP: Na podlagi Zakona o javnih financah /ZJF/ (Ur.l. RS, št. 
79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-
ZSDPO, 109/2008, 49/2009), Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ 
(Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP), Zakona o varstvu 
okolja /ZVO-1/ (Ur.l. RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. 
US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009) in 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012), je 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 6. redni seji, dne 
22.06.2015, sprejel naslednji: 

 
SKLEP 

O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE 
IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE IN 
PADAVINSKE ODPADNE VODE TER PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA UPORABO 
JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA 
POHORJU ZA LETO 2015, št.: 0075-0022/2014, z dne 29. 12. 2014 (UGSO 
št.:58/2014, z dne 31. 12. 2014) 
 

1. 
Spremeni se SKLEP 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 v letu 2015, št.:0075-0022/2014, z dne 29.12.2014 (UGSO št.: 58/2014, z dne 
31.12.2014), v delu, ki se nanaša na subvencijo omrežnine za uporabo infrastrukturnih 
objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2015, tako da se določi 
spremenjena subvencija omrežnine za izrabo javne infrastrukture za leto 2015, v višini 
kot sledi: 
 

Potrjene in subvencionirane omrežnine za leto 2015 

Dimenzija 
priključka 

Potrjena v € 
(brez DDV) 

Subvencija v 
% 

Zaračunana  
v € (brez 

DDV) 

DN ≤ 20 7,95 100% 0,00 
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20 < DN < 40 23,84 100% 0,00 

40 ≤ DN < 50 79,45 100% 0,00 

50 ≤ DN < 65 119,18 100% 0,00 

65 ≤ DN < 80 238,35 100% 0,00 

80 ≤ DN < 100 397,25 100% 0,00 

100 ≤ DN < 150 794,50 100% 0,00 

DN ≤ 150 1.589,00 100% 0,00 

 
2. 

Ostale določbe sklepa ostanejo nespremenjene. 
 

3.  
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
(UGSO), uporabljati pa se prične s 01.07.2015.  
 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Sklepa o subvenciji cene 
izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter 
pripadajoče omrežnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc 
na Pohorju v letu 2015. 
 
Navzočih je 10 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan se zahvali za prisotnost in zaključi 6. redno seje Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.15 uri. 
 
 
 
 
 
   Zapisnikar:         Župan 
 
 Dušan Jakop              Joško Manfreda 


