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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:0321-0004/2015-010 
Datum: 30.12.2015 

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

 

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

OS), ki je bila v torek, 22.12.2015, 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, Boštjan Petelin Neodvisna 
lista za varnost in pomoč, Edvard Goričan Marko Rakovnik za župana, Rok Urnaut 
Lista Davida Kranjca, Tomaž Golob Tomaž Golob - neodvisen kandidat, Savinka 
Geratič - Lista za gospodarstvo in razvoj, Maksimiljana Obrulj SD - SOCIALNI 
DEMOKRATI, Leo Čelofiga Lista Leo Čelofiga, Simona Grobelnik Marko Rakovnik za 
župana, Matjaž Manfreda SD - SOCIALNI DEMOKRATI. 
 

3. Odsotni: Barbara Obrulj Jeseničnik Lista Leo Čelofiga opr., Marija Perklič 
DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE opr.. 

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

Kristl, Marko Rakovnik, Danilo Španbauer, Melita Kopič, Dušan 
Jakop.  

 
Opomba: župan prisotne opozori: 
"Seja Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju se zvočno in slikovno snema 
za potrebe priprave zapisnika in za namen objave na uradni spletni strani občine, 
o čemer so vsi prisotni seznanjeni in s čimer se izrecno strinjajo. Upravljalec teh 
posnetkov je Občinska uprava Občine Lovrenc na Pohorju. Slikovni posnetek bo 
objavljen na uradni spletni strani Občine www.lovrenc.si in sicer še do 30 dni po 
seji." 
 

AD/1 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI 

 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI: 

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

Na seji Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju je prisotnih 10 članov OS 
od 12, kolikor jih OS šteje.  
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, ŠT. 13/11 in 
17/14) in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju 
(UGSO, ŠT. 18/11), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sklepčen in lahko 
pravno veljavno sklepa. 

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

PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE IN 
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 

 
Župan pove, da so zapisnik člani sveta prejeli s sklicem seje in da zapisnik 9. redne 
seje v obravnavo in sprejem.  
 
UGOTOVITVENI SKLEP: Župan ugotovi, da so sklepi 9. redne seje realizirani, oziroma so v 
izvajanju. 
 
Razprava: 
Leo Čelofiga pove, da je zapisnik, glede na prejšnje zapisnike, napisan v okrnjeni obliki, 
saj se iz nekaterih razprav ne razbere vsebina. Ali bodo zato zvočni posnetki dalj časa 
na spletni strani. Enako pripombo ima tudi na zapis odbora za gospodarstvo 
 
Župan se strinja, da pustimo posnetke na spletu dalj časa. 
 
Dušan Jakop pove, da če pogledamo zapisnike drugih občin, so ti zapisi še bolj skopi 
(npr. občina Velenje). Smo pa imeli pri snemanju tehnične težave, ki jih že odpravljamo, 
sicer pa je zapisnik zapisan po predpisih 52. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Lovrenc na Pohorju. 
Opomba: 
5. Zapisnik seje sveta 
 

52.člen 
(1) O vsaki seji sveta se piše zapisnik. 
 
(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o navzočnosti članov 
sveta na seji in ob posameznem glasovanju, o odsotnosti članov sveta in razlogih zanjo, o 
udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji, o sprejetem dnevnem redu, 
imenih razpravljavcev, predlogih sklepov, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o 
sklepih, ki so bili sprejeti, o vseh postopkovnih odločitvah predsedujočega in sveta ter o 
stališčih statutarno pravne komisije o postopkovnih vprašanjih. Zapisniku je treba predložiti 
original vabila in gradivo, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji. 

 
 
Savinka Geratič pove, da je v 6. sklepu v prvem odstavku izpuščeno besedilo, »župan 
in občinska uprava«.  
Poved v prvem odstavku se na novo glasi »Svetnice in svetniki, župan in občinska 
uprava Občine Lovrenc na Pohorju ugotavljamo, da Vlada RS in Državni zbor s 
tako dodeljeno višino finančnih sredstev ogrožata smisel in obstoj lokalne 
samouprave in še dodatno siromašita prebivalke in prebivalce občin, ki so zaradi 
socialne in ekonomske krize že tako zelo prizadeti.« 
 
Župan ugotovi, da ni več 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 10. 
redni seji, dne 22.12.2015, sprejme skrajšan zapisnik 09. redne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 2.12.2015, s 
popravkom 6. sklepa. 

 
Navzočih je 10 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 



3 
 

PROTI je glasoval 1 član sveta. 
 
Sklep je sprejet. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 09. 
redne seje. 
 

AD/3 
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 

 
Župan pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda 10. 
redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo. 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 

2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 9. redne seje in pregled realizacije 
sklepov.  

3. Potrditev dnevnega reda 10. redne seje. 
4. Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za 

leto 2016 – druga obravnava. 
5. Obravnava in sprejem Odloka o organizaciji in nalogah Občinske uprave Občine 

Lovrenc na Pohorju – prva obravnava. 
6. Obravnava in sprejem Odloka o turistični taksi na območju občine Lovrenc na 

Pohorju – prva obravnava. 
7. Obravnava in potrditev Sklepa o potrditvi cene ČIŠČENJA komunalnih odpadnih 

voda v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016. 
8. Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja 

storitev obvezne javne službe ODVAJANJA komunalne in padavinske odpadne 
vode ter pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in 
naprav v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016. 

9. Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja 
storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe OSKRBA s pitno vodo ter 
pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v 
občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016. 

10. Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016. 

11. Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine subvencije stroškov najemnine 
javne infrastrukture (zbirni center) za leto 2016. 

12. Obravnava in potrditev predloga vrednosti točke za izračun NUSZ v občini Lovrenc 
na Pohorju za leto 2016. 

13. Informacije župana. 

14. Pobude in vprašanja.  
 
Razprava: 
 
Leo Čelofiga predlaga spremembo vrstnega reda obravnave točk dnevnega reda in 
sicer: Točka 14 - Pobude in vprašanja - se naj uvrsti za tretjo točko dnevnega 
reda. 
 
Župan predlaga 
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2.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju spremeni vrstni red 
obravnave točk dnevnega reda: 
Točka 14 - Pobude in vprašanja - se uvrsti za tretjo točko dnevnega 
reda. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

 
Navzočih je 10 članov sveta. 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Nadalje predlaga spremembo vrstnega reda točk dnevnega reda, kot tudi preštevilčenje 
točk. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje  
 

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

 
DNEVNI RED: 
 

1) Ugotovitev sklepčnosti. 

2) Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 9. redne seje in pregled 
realizacije sklepov.  

3) Potrditev dnevnega reda 10. redne seje. 

4) Pobude in vprašanja.  
5) Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Lovrenc na 

Pohorju za leto 2016 – druga obravnava. 
6) Obravnava in sprejem Odloka o organizaciji in nalogah Občinske uprave 

Občine Lovrenc na Pohorju – prva obravnava. 
7) Obravnava in sprejem Odloka o turistični taksi na območju občine Lovrenc 

na Pohorju – prva obravnava. 
8) Obravnava in potrditev Sklepa o potrditvi cene ČIŠČENJA komunalnih 

odpadnih voda v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016. 
9) Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene 

izvajanja storitev obvezne javne službe ODVAJANJA komunalne in 
padavinske odpadne vode ter pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju za leto 
2016. 

10)Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene 
izvajanja storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe OSKRBA s 
pitno vodo ter pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih infrastrukturnih 
objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016. 

11)Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene 
storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih 
vrst mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Lovrenc na 
Pohorju za leto 2016. 

12)Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine subvencije stroškov 
najemnine javne infrastrukture (zbirni center) za leto 2016. 

13)Obravnava in potrditev predloga vrednosti točke za izračun NUSZ v občini 
Lovrenc na Pohorju za leto 2016. 

14)Informacije župana. 
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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 dnevnega reda. 
 
 

AD/4 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Tomaž Sušec vpraša, kako je z umiritvijo prometa v Slepnici – Recenjak 42-42a, pri 
Paradižu in višje proti Hrastniku (cestne ovire). 
Daje pobudo, da se prouči možnost umiritve prometa na omenjenih odsekih. 
 
Albina Pajtler pove, da je za to cesto bil opravljen kvaliteten pregled in ugotovljeno je 
bilo, da je cesta zgrajena v skladu s projektno dokumentacijo. Od Policijske postaje smo 
dobili sicer predlog za postavitev tabel 50 km in temu smo tudi sledili. 
 
Matjaž Manfreda pove, da je ta tematika že bila obravnavana tudi na svetu za 
preventivo. 
 
Župan pove, da bomo zadevo preverili, pobudo pa podpira. 
 
Tomaž Golob pove, da je lastnik te ceste občina in ona odloča, kako bo urejala promet 
na tej cesti. Lahko se dajejo predlogi, vendar na koncu odloči občina. 
 
Matjaž Manfreda da pobudo za označitev avtobusnih postaj, povsod tam, kjer teh 
znakov ni in avtobus ustavlja (npr. pri gozdni upravi). 
 
Edvard Goričan pohvali upravo, da je pristopila k sanaciji kapele na gomili in za sanacijo 
obzidja na pokopališču v Puščavi. 
Predlaga, da na zgornjem delu pokopališča pri obzidju odkopljejo, da se bo zid lahko 
sušil. 
V zvezi s soglasji za prekop cest predlaga, da se pri izdaji soglasja zahteva 10 letno 
jamstvo za kvalitetno sanacijo prekopa. 
Nadalje vpraša, koliko stanovanjskih stavb je v naselju Lovrenc na Pohorju, ki imajo 
možnost priklopa na kanalizacijo, pa še ni priključenih na javno kanalizacijo. Kaj se 
ureja, da se bodo tudi ti priklopili? 
 
Albina Pajtler pove glede priključkov, da smo letos pomladi evidentirali vse tiste objekte, 
ki niso priključeni na javno kanalizacijo. Vsem lastnikom so poslali pozive, jim svetovali, 
kaj morajo narediti. 
Za nekatere vemo, da jih ni možno priključiti zaradi višinske razlike. Od tega poziva sta 
realizirana samo dva objekta. Vse ostale pa preverjamo, kaj je vzrok, da niso priključeni. 
 
Edvard Goričan pove, da odlok predvideva tudi sankcije.  
 
Albina Pajtler pove, da naša odloka o priključitvi nimata kazenskih določb. 
 
Edvard Goričan predlaga sprejem ustreznega odloka. 
 
Župan pove, da se strinja s pobudo. 



6 
 

 
Simona Grobelnik pohvali delo Odbora za pripravo prazničnih dni, z vsemi sodelujočimi, 
za izvedene prireditve v decembru. 
Nadalje vpraša, kakšne aktivnosti pripravlja občina v okviru priprave strategije 
novoustanovljenega LAS-a Drava? Kakšen je odziv zainteresirane javnosti oziroma 
odziv društev? Če odziva ni, kakšne so predvidene aktivnosti? Kdaj bo strategija 
predstavljena. Ali je kakšen plan, da bi društva vzpodbudili (izpostavi problem zapiranja 
finančne konstrukcije – koliko bo pri tem občina podala roko)? 
 
Direktor pove, da je zaenkrat odziv skromen, saj imamo trenutno tri prijave. Strategija 
se pripravlja in bo v skladu s planom narejena. Kar se tiče občine smo z gospo Zelenik 
uskladili projekte, ki jih bomo lahko uvrstili v strategijo. Nabor projektov imamo. Projekti 
pa morajo biti napisani tako, da bodo izvedljivi. Glede društev in finančne konstrukcije 
bo problem. Vsi ti projekti so odvisni od občinskega proračuna in v kakšni meri se bodo 
skladali z občinskim interesom in širše skupnosti. 
 
Leo Čelofiga pohvali izgradnjo gozdne vlake do hiše Andreja Kačiča. 
Poda pobudo, da je potrebno preveriti ograjo na mostu pri Puščavski cerkvi. V 
prihodnosti bi bilo smiselno načrtovati izgradnjo novega mostu. 
Vpraša, ali je izgradnja vrtca in knjižnice končana in ali so potrebna še kakšna dodatna 
dela na tej novogradnji? Zanima ga, kako bo poskrbljeno za varnost in nadzor v 
knjižnici, saj knjižničar ne more biti v dveh prostorih naenkrat? 
Vpraša, zakaj člani občinskega sveta ne dobijo vseh odgovorov na postavljena 
vprašanja in pobude? Župan je odgovoren, da občinska uprava in on sam pripravijo 
odgovore. Vpraša tudi, zakaj ni ažurnega objavljanja zapisnikov odborov in komisij? 
Vpraša še, zakaj se ne uredi javna razsvetljava po Šolski ulici – od blokov proti šoli? 
Trasa javne razsvetljave verjetno ne bo šla v cestno telo.  
 
Marko Rakovnik odgovori na vprašanje investicij v družbenih dejavnostih in pove, da sta 
gradnji končani, sredstva so bila počrpana in dokumentacija predana. Pomanjkljivost 
pred uporabnim dovoljenjem smo pomagali reševati, sedaj pa se ravnateljica obrača 
direktno na izvajalce. Glede večjih stvari še sodelujemo z nadzorom, da se napake 
odpravijo (napake na terasi, žaluzijah, …, ki jih rešuje ravnateljica). 
Pri knjižnici je investicija končana, tudi tu so sredstva počrpana, čakamo še na sanacijo 
poda, zaradi izliva vode. Tukaj pa bomo vnovčili bančno garancijo. Kar se tiče varnosti 
pri dvigalu pove, da je bilo dvigalo predano skupaj z ostalimi prostori za knjižnico. Z 
dvigalom rokuje knjižničar. Istočasno nadzoruje dvigalo in obiskovalce. Dvigalo pa je z 
zunanje strani zaprto. 
 
Leo Čelofiga pove, da govori o varnosti otrok in obiskovalcev v prostoru, ki uporabljajo 
dvigalo. V spodnjih prostorih so brez nadzora. 
 
Marko Rakovnik pove, da je omogočen vstop samo v notranjost knjižnice. Knjižnično 
službo izvaja knjižnica Maribor in če bodo imeli potrebo po dodatni osebi, jo bodo morali 
tudi zagotoviti. 
 
Župan pove, da v spodnje prostore stranke sploh ne bodo hodile. 
 
Danilo Španbauer odgovori glede javne razsvetljave in sicer, da bomo v letu 2017,2018 
in 2019 zamenjali vse stare svetilke (stran 131). 
 
Župan pove, da je zadovoljen s pohvalami, vendar proti Kačiču ni cesta, ampak gozdna 
traktorska vlaka. 
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Direktor pove, da ni našel nobenega vprašanja, na katerega ne bi bilo odgovorjeno. 
 
Župan pove, da v kolikor kateri svetnik ni zadovoljen z odgovorom, ali ga ni dobil, naj 
pove, da bomo lahko odgovorili ali že odgovorjeno dopolnili. 
 
Tomaž Golob pove, da še ni dobil odgovora na vprašanje s 5., 6. ali 7. seje OS – zakaj 
so hitrostne ovire na Kovaški cesti urejene s »cono 30«. Zahteva pisni odgovor. 
Zakaj ni video posnetka 9. redne seje OS? Predlaga drugega izvajalca video snemanja 
sej, da bo zvok ustrezne kvalitete. 
Nadalje vpraša, v kakšnem času se bo pristopilo k obnovi vodnih virov, za katere vemo, 
da so v slabem stanju? Predlaga, da se zajetja sanirajo čim prej. 
Občinski upravi predlaga, da naj razmisli, koga se postavi za nadzornika izvajanja 
gradnje objektov – nekateri nadzori so bili izvedeni katastrofalno slabo. Opozori na 
manjše napake (npr. v kulturnem domu je stikalo za luči za vrati, neprimerne ploščice, ki 
se ne dajo očistiti, …) in večje napake. 
 
Albina Pajtler pove, da so ovire na Kovaški cesti projektirane strokovno in pri ponovnem 
pregledu stroka ponovno stoji za tem. Prometna signalizacija je sestavni del PZI in 
projekt je bi revidiran s strani stroke. 
 
Tomaž Golob pove, da ni proti oviram. Le-te naj bodo primerne in naj dosežejo svoj 
namen. Naj se postavijo hitrostne ovire primerne hitrosti omejitve 50 km. 
 
Dušan Jakop pove glede snemanja sej, da odkar imamo novejšo opremo in nove 
programe, imamo tehnične težave, ki pa jih z današnjo sejo odpravljamo. Pridružujem 
se pobudi, da iščemo drugega izvajalca. Za zamik objav se opravičuje. Posnetki bi že 
morali biti objavljeni. 
 
Župan odgovori glede vodnih zajetij in pove, da se delno strinja, čeprav imamo kljub 
temu zelo kvalitetno pitno vodo. Sam je pregledal vsa vodna zajetja. Zajetje Vrelenk je 
že nekaj let zasipano in bo sanirano v letu 2016. 
Poseben problem predstavlja hladna voda v VŠD, ki je pretopla. Tam bo potrebno 
opraviti sanacijo cevi. 
Tudi vsa ostala zajetja se morajo očistiti in sanirati. Ob zajetjih ni ograj, ni opozorilnih 
tabel, prostori niso očiščeni, … 
Bazen pri Trnjenku spušča in bo potrebna večja sanacija. 
Večji problem pa predstavljajo privatna zajetja, ki niso ločena od našega sistema. 
 
Danilo Španbauer pove, da je že naročen projekt PZI za sanacijo zajetja Šlaus, bazen 
Trnjenk, ki je res v slabem stanju. Stanje na Vrelenku pa trenutno ni tako kritično. 
Sanacija je potrebno tudi na zajetju Pergaver. Pri vsem tem gre za nadomestno gradnjo 
in ne bomo potrebovali gradbenega dovoljenja. 
 
Župan pove glede nadzorov, da mora nadzornik upoštevati projekte in nima pravice le-
teh spreminjati. Strinja se, da bomo morali bolj paziti na projektno dokumentacijo. 
 
Rok Urnaut pograja parkirni tabli na občinski zgradbi, da sta neprimerni, zakaj je bilo to 
potrebno in koliko sta stali. 
 
Župan pove, da je namestitev parkirnih tabel bila potrebna zaradi spremembe 
zakonodaje. Že od nekdaj sta ti mesti predvideni za župana in direktorja. Prej je bil 
prostor zarisan in označen s črko R. Ob sanaciji knjižnice se je položil nov asfalt in ni 
bilo več vidno mesto parkiranja. 
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Leo Čelofiga pove, da razume spremembo zakonodaje, vendar bi tabli lahko bili na 
drogu in ne na stavbi. 
 
Direktor pove, da je Medobčinsko redarstvo opazilo, da parkirna mesta niso več tako 
obeležena, kot so bila. V plačilnem nalogu, ki ga je dobil župan, je pisalo, na kakšen 
način mora biti parkirni prostor označen. Mi smo samo v skladu s tem postopali. Višina 
stroškov pa je bila cca. 100,00 €. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Pobude in vprašanja. 

 

 

AD/5 
OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 

LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Bronislava Paulič razloži spremembe proračuna, ki so bile podane v javni razpravi. 
Proračun 2016 smo s spremembami iz prve obravnave objavili na spletni strani občine. 
Javna obravnava proračuna je bila do 14.12.2015. Izglasovane spremembe, ki so zajete 
v proračunu, so navedene v gradivu na strani 6 in 7. Prav tako so v gradivu na strani 7, 
8 in 9 navedene spremembe, ki jih je podal župan v javni razpravi in so vključene v 
čistopis proračuna 2016 za drugo branje. 
 
Župan pove, da je za investicijo v fitnes predlagal dodatnih 10 tisoč €. Meni, da je 
investicija upravičena, saj bo fitnes lahko obiskovalo več ljudi in služil bo različnim 
generacijam. Fitnes v sedanjih prostorih ne zadošča več potrebam občanov. Prav tako 
v sedanjih prostorih ni ustrezen pod, ločiti je potrebno garderobe in sanitarne prostore. 
Za gradnjo ne potrebujemo gradbenega dovoljenja, investicija se bo izvajala v dveh 
fazah, zagotovljena pa imamo tudi donatorska sredstva. 
Ko smo sanirali šolsko igrišče, smo vložili tudi več sredstev, kot je bilo predvideno.  
Glede amandmaja, ki je bil vložen, pove, da predlaga, da ga občinski svet zavrne. 
 
Razprava o amandmaju: 
 
Edvard Goričan predstavi pravilno vložen amandma. 
Amandma k Odloku o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 
 
V skladu z 89. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/2011, z dne 30-12-2003) vlagava kot člana 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju 
 

AMANDMA 
 
 na besedilo "odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju" - druga obravnava: 
 

1. člen 
»Sprejme se popravek na postavki 418706 – Širitev fitnesa v Prireditvenem centru 
in sicer: postavka se zniža za 10.000 EUR.« 
 
ter posledično 
 
»Sprejme se popravek postavk 413002 – Redno vzdrževanje lokalnih cest – izven 
naselja in 413004 – Redno vzdrževanje javnih poti – izven naselja in sicer: 
postavki se povečata vsaka za 5.000 EUR.« 
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Utemeljitev: 
Občinski svet je v okviru prve obravnave predmetnega odloka o proračunu, dne 
2.12.2015, zadevni sklep že sprejel. Prav tako je v luči uravnoteženega proračuna 
sprejel sklep, da sredstva v višini zmanjšanja postavke za širitev fitnesa namenijo za 
redno vzdrževanje cest izven naselja ter redno vzdrževanje javnih poti izven naselja. 
Vsebinsko je Občinski svet o predlaganih spremembah obširno razpravljal v okviru prve 
obravnave predmetnega odloka o proračunu, dne 2.12.2015. 
 
Nadalje predlaga, da se na 52. strani gradiva sredstva iz postavke 414063 prenesejo na 
postavko 414060. Meni, da je prišlo do napake. Predlog podaja dobronamerno. 
Opozori na 62. strani na oceno realizacije pri fitnesu 3.000,00 €, prav tako pri 
»harmoniki«. Načrt razvojnih programov in realizacija se ne skladata. Nekdo lahko 
razume, da bodo sredstva realizirana letos in naslednje leto. Gre samo za znižanje 
ocene realizacije, postavke pa ne popravljamo. 
O fitnes klubu smo razpravljali že na zadnji seji. Ni proti fitnes klubu, vendar ne na 
takšen način. Projekta ne poznamo, zato dvomi, da bi dosegli zastavljen cilj. 
 
Župan pove, da kot je zapisano v sklepu, smo novo postavko Mednarodno sodelovanje 
odprli z namenom, da ne favoriziramo določenega društva, kar pa bi naredili, če bi 
sredstva postili na pustavki 414060. 
 
Bronislava Paulič odgovori, da so sredstva predvidena za Vis na postavki SM 414063  
Mednarodno sodelovanje, kot je bilo predlagano in izglasovano v prvi obravnavi.  
V posebnem delu vedno pustimo tako, kot so bila načrtovana, zato, da je omogočen 
prenos namenskih sredstev. V načrtu razvojnih programov pa je zapisano prav. 
 
Direktor pove, da je stališče notranje revizorke, da mora biti postavka takšna, kot je 
zapisana. 
 
Savinka Geratič vpraša, kakšno vezo ima prenos sredstev z oceno realizacije? Ocena 
realizacije nima vpliva na proračun. 
 
Bronislava Paulič pove, da bomo oceno realizacije na omenjenih postavkah popravili. 
 
Simona Grobelnik pove, da pri amandmaju ne gre za nobeno nasprotovanje, zavedati 
se pač moramo skromnih finančnih okvirjev, predvsem pa gre za upoštevanje že 
dogovorjenega. 
 
Tomaž Golob razloži svoj glas in pove, da bo podprl amandma iz razloga, da smo o tem 
razpravljali že na zadnji seji, da ni proti fitnesu, ampak ne na tak način. Dvomi, da bo 
teh 10 tisoč € doseglo svoj namen, glede na to, da je celotna investicija v višini cca. 70 
tisoč €. V tej fazi je proti takšnemu ravnanju, v nadaljevanju, ko nam bo predstavljen 
projekt in bodo sredstva načrtovana, pa bo fitnes podprl. 
 
Edvard Goričan proceduralno pove, da ima vsak svetnik pravico obrazložiti svoj glas. 
 
Župan ugotovi, da ni več razpravljavcev, zato da v odločanje predlagani amandma. 
 
4. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme amandma, ki se 
glasi: 
 

AMANDMA 
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 na besedilo "odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju" - druga obravnava: 
 

1. člen 
»Sprejme se popravek na postavki 418706 – Širitev fitnesa v Prireditvenem centru 
in sicer: postavka se zniža za 10.000 EUR.« 
 
ter posledično 
 
»Sprejme se popravek postavk 413002 – Redno vzdrževanje lokalnih cest – izven 
naselja in 413004 – Redno vzdrževanje javnih poti – izven naselja in sicer: 
postavki se povečata vsaka za 5.000 EUR.« 
 
Navzočih je 10 članov sveta. 
ZA so glasovali 4 člani sveta. 
PROTI je glasovalo 6 članov sveta. 
 
Sklep o amandmaju ni sprejet. 
 
 
Župan zaključi razpravo o proračunu in da v odločanje člene odloka 
 

1. člen – razprava – člen je z 9 glasovi ZA in 1 glasom PROTI sprejet. 
2. člen – razprava – člen je s 7 glasovi ZA in 2 glasoma PROTI sprejet. 
3. člen – razprava – člen je z 9 glasovi ZA in 1 glasom PROTI sprejet. 
4. člen – razprava – člen je z 9 glasovi ZA in 1 glasom PROTI sprejet. 
5. člen – razprava – člen je z 8 glasovi ZA in 2 glasoma PROTI sprejet. 
6. člen – razprava – člen je z 8 glasovi ZA in 2 glasoma PROTI sprejet. 
7. člen – razprava – člen je z 8 glasovi ZA in 2 glasoma PROTI sprejet. 
8. člen – razprava – člen je z 8 glasovi ZA in 2 glasoma PROTI sprejet. 
9. člen – razprava – člen je z 9 glasovi ZA in 1 glasom PROTI sprejet. 
10. člen – razprava – člen je z 8 glasovi ZA in 2 glasoma PROTI sprejet. 
11. člen – razprava – člen je z 9 glasovi ZA in 1 glasom PROTI sprejet. 
12. člen – razprava – člen je z 10 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejet. 
13. člen – razprava – člen je z 10 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejet. 
14. člen – razprava – člen je z 10 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejet. 
15. člen – razprava – člen je z 10 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejet. 

 
Nadalje da v odločanje 
 
5. SKLEP: Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/7-

UPB2 s spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami  in 
dopolnitvami) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, 
št. 13/11in 17/2014), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 
10. redni seji, dne 22.12.2015, sprejel v drugi obravnavi 

 
ODLOK 

O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 
 
Navzočih je 10 članov sveta. 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI sta glasovala 2 člana sveta. 
 
Sklep je sprejet. 
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Edvard Goričan pove, da je vedno bolj na strani demokratov, saj spoštuje voljo večine, 
zato je tudi proračun za leto 2016 podprl, kar je v dobro kraju.  

Županu pa predlaga, da se govora, ki ga je prebral na koncertu pihalne godbe, večkrat 
spomni. Govor je bil zelo dober. 

 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem predloga Odloka o 
proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 – druga obravnava. 
 
 

AD/6 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O ORGANIZACIJI IN NALOGAH OBČINSKE 

UPRAVE OBČINE LOVRENC NA POHORJU – PRVA OBRAVNAVA 
 
Župan da besedo predsedniku Statutarno pravne komisije. 
 
Edvard Goričan pove, da je komisija odlok pregledala, nanj podala tudi vsebinske 
pripombe, ki so vključene v čistopis odloka. Komisija ugotavlja, da je odlok skladen z 
zakonodajo. 

- Nov predlog je dogovorno spremenjen in je prešel iz matrične oblike v funkcijsko. 
- Kabinet župana je izločen, glede na oceno je občina premala zanj. 
- Opravljanje funkcije podžupana (poklicno – nepoklicno) je ostalo nespremenjeno 

– upa na fer dogovor, da se to ne bo izkoriščalo. 
- Režijski obrat pa je tudi ostal kot sestavni del občinske uprave, saj je občinska 

uprava enovita. 
 
Razprava: 
Simona Grobelnik pove, da razume, da se odlok zaradi zakonodaje spreminja in da 
odlok že dolgo ni bil ažuriran, zanima pa jo, kakšen vpliv (konkretno) bo imel na akt o 
sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi. Ali so predvidene kakšne poteze, kar se 
tiče zaposlenih, sistematiziranih delovnih mest, kakršnihkoli bistvenih sprememb? 
 
Direktor pove, da je odlok temu namenjen, da bomo v aktu o sistematizaciji izhajali iz 
pristojnosti občin – iz tega bodo nastala nova delovna mesta. S strani ministrstev in po 
zakonu prihajajo nova opravila in eni so bolj obremenjeni kot drugi. Držali se pa bomo 
principa, da ne bo nobenega dodatnega zaposlovanja, bodo pa drugačna delovna 
mesta. S tem bo lažje spremljati in ocenjevati delavca.  
Država nam je v zadnjem času naložila vsaj 15% dodatnih nalog. 
 
Simona Grobelnik pove, da to drži in nima pripomb. Vemo pa, da se glede plačne 
politike delavcev ne bo dalo stimulirati. Zanima jo, kako se bodo delavci motivirali in kaj 
se je, oziroma se bo storilo na zboljšanju odnosov, motiviranju, izboljšanju pretoka 
informacij. Po informacijah župana pa ugotavlja, da so v upravi odnosi skrhani. Kaj 
konkretno se bo storilo, da se bodo odnosi izboljšali? 
 
Direktor pove, da so to pavšalne ocene in ni tema za to točko dnevnega reda. Kolektiv 
tvorijo posamezniki, ki so takšni in drugačni, izhajati pa moramo iz sebe. 
 
Tomaž Golob meni, da način vodenja uprave ni pravi. Opaža, da delavci med seboj niso 
zamenljivi. Vpraša, ali ni možno tudi po starem odloku spremeniti sistematizacije. 
 
Direktor pove, da če bi lahko vedno našli nadomeščanje, bi potrebovali več zaposlenih, 
saj so delovna mesta specifična, zakonskih nalog pa je vedno več. V preteklosti so bile 
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stvari preveč posplošene. Glede ocen pove, da ocena tri pomeni, da nekdo dela dobro 
in celo nekoliko več, … . Nadalje pove, da so njegova vrata pisarne za sodelavce vedno 
odprta. Zadovoljen bo, če bomo s to reorganizacijo uspeli, da bo imel več časa za 
vodenje. 
 
Simona Grobelnik vztraja pri vprašanju, kaj se je v zadnjem letu naredilo za izboljšanje 
pretoka informacij, medosebnih odnosov, boljših rezultatov. 
 
Direktor pove, da o tem ne želi razpravljati. Takšne pavšalne ocene niso primerne. 
 
Župan pove, da občino vodi on in če je kaj narobe, se lahko zaposleni pritožijo. Občinski 
svet pa se nima pravice vtikati v vodenje občinske uprave. 
 
Tomaž Golob pove, da je res, da občinski svet nima pristojnosti, da se direktno vtika v 
vodenje občinske uprave. Res pa je, da ga kot svetnika zelo zanima, ali je ta občinska 
uprava učinkovita, ali so delavci med seboj zamenljivi, kar smo v konkretnih primerih 
ugotovili, da niso in to je napaka pri vodenju občinske uprave. Sprašuje se, ali je stil 
vodenja občinske uprave primeren, glede na razpravo. 
 
Zanima ga, ali ni bilo možno že na podlagi starega odloka spremeniti sistematizacije in 
kaj se bo pri novi sistematizaciji naredilo, da bodo delavci med seboj zamenljivi. 
 
Direktor odgovori glede zamenljivosti delavcev, da bi v tem primeru morali imeti več 
zaposlenih, da se bodo lahko med seboj nadomeščali. S človeškimi resursi smo 
omejeni, naloge pa so zelo specifične. Občinska uprava v sedanji sestavi ima velike 
rezultate. V EU projekte je dejansko vključena celotna uprava. Kako pa se to doseže, 
pa je stvar župana, ki usmerja občinsko upravo. 
 
Simona Grobelnik pove, da smo vsi veseli, da se dela skupaj in člani sveta se zavedajo, 
da je zaposlenih malo ljudi. Dejansko pa so vsi odgovorni na upravi, da stvari tečejo, 
odgovornost pa prevzema tudi občinski svet z upravo. O teh odnosih govori. 
 
Savinka Geratič vpraša, če je prav razumela, da so prisotni člani občinske uprave dober 
kader, ki ga želite preko te spremembe organizacije nagraditi. 
 
Direktor odgovori, da je bil napačno razumljen. Pove, da sta oba z županom dobila 
oziroma nasledila takšen kader, da do sedaj nista nobenega na novo zaposlila ali 
odpustila in da z danimi resursi dosegata takšne rezultate. Če bi lahko izbirala kader 
oziroma če bi jima bilo dano, da si lahko sama izbereta kader, bi rezultati bili zagotovo 
boljši in še večji. 
 
Savinka Geratič vpraša, če je to sedaj kritika sedanje občinske uprave. Namreč malo 
prej ste govorili drugače. 
 
Direktor pove, da govori o upravi, ki sta jo z županom nasledila. Delavci uprave pa 
uživajo velike bonitete, katere z županom tolerirata. 
 
Edvard Goričan pripomni, da kakšni bi lahko šele bili rezultati, če bi bilo vodstvo boljše. 
 
Župan poseže v razpravo, saj meni, da to ni stvar odloka. Statutarno pravna komisija je 
odlok obravnavala, ugotovila, da je odlok skladen z zakonodajo, zato predlaga, da ga 
občinski svet sprejme. Prejšnji odlok ni več skladen z veljavno zakonodajo. 
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Leo Čelofiga vpraša, ali glede na slišano predvidevate, da se bo na podlagi tega odloka 
in spremenjene sistematizacije, v naslednjih petih letih dodatno zaposlovalo? 
 
Direktor odgovori, da dodatno ne bomo zaposlovali, saj tudi v kadrovskem načrtu tega 
ni predvideno. 
 
Rok Urnavt pove, da so delavci na bolniški zaradi psihične preobremenjenosti, tukaj pa 
se govori, da je vse v redu. Vendar očitno ni. Glasoval bo proti temu odloku. 
 
Župan pove, da v kolikor kdo dela protizakonito, je to potrebno povedati. Meni, da 
moramo biti med sabo strpnejši. 
 
Tomaž pove, da se oglasi proceduralno in pove, da sedaj ne gre za odločanje o tem, ali 
je odlok skladen z zakonodajo, saj je to že preverjeno preko statutarno pravne komisije. 
Na občinski seji pa o odloku razpravljamo tudi vsebinsko in ga tudi vsebinsko 
sprejemamo. 
 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje 
 
6. SKLEP: Na podlagi določil 29. člena in drugega odstavka 49. člena Zakona o 

lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 
79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc 
na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2011, 17/2014), je 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 10. redni seji, dne 
22.12.2015, sprejel v prvi obravnavi 

 
Odlok 

o notranji organizaciji in nalogah Občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju 
 
Navzočih je 10 članov sveta. 
ZA so glasovali 3 člani sveta. 
PROTI so glasovali 4 člani sveta. 
 
Sklep ni sprejet. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Odloka o organizaciji in 
nalogah Občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju – prva obravnava. 
 
Župan odredi 10 minutni odmor. 
 
Ugotovitveni sklep: Na seji je prisotnih 9 članov sveta. 
 
 

AD/7 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI NA OBMOČJU OBČINE 

LOVRENC NA POHORJU – PRVA OBRAVNAVA 
 
Župan da besedo predsedniku Statutarno pravne komisije. 
 
Edvard Goričan pove, da je komisija odlok pregledala, nanj podala tudi vsebinske 
pripombe, ki so vključene v čistopis odloka. Komisija ugotavlja, da je odlok skladen z 
zakonodajo in predlaga občinskemu svetu, da odlok sprejeme. 
 
Razprava: 
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Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
7. SKLEP: Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 

list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US in 40/12 - ZUJF), 4. člen, 23. do 32. člena 
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 
in 25/14), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 
123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 
- ZIPRS1314 in 101/13 - ZIPRS1415), 3. in 17. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 
21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US) ter 5. člena Statuta 
Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
13/11), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 10. redni 
seji, dne 22.12.2015, sprejel v prvi obravnavi 

 
Odlok 

o turistični taksi na območju občine Lovrenc na Pohorju 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 

 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Odlok o turistični taksi na 
območju občine Lovrenc na Pohorju. 
 
 

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

ZA LETO 2016 
 
Albina Pajtler razloži Sklep o potrditvi cene ČIŠČENJA komunalnih odpadnih voda v 
občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016. 
 
Razprava: 
Edvard Goričan predlaga, da se vnese tudi stara cena iz tabele, da se vidi, ali cena 
raste ali pada. 
 
Albina Pajtler odgovori, da je bila stara cena 1,48 €/m3, nova cena pa je 1,45 €/m3. 
Naslednje leto 2017 pa cena že pade na 0,88 €/m3. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato jo zaključi in da v odločanje 
 
7. SKLEP: Na podlagi 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 

13/2011, 17/2014) in določil 17. člena Aneksa h Koncesijski pogodbi o 
izgradnji in vzdrževanju ter upravljanju čistilne naprave in 
kanalskega omrežja v občini Lovrenc na Pohorju, z dne 14.5.2003, je 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 10. redni seji, dne 
22.12.2015, sprejel 

 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1577
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO385
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2537
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2537
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=b0640d4d-01c1-49e1-a1f3-05a93db4baa2
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=b0640d4d-01c1-49e1-a1f3-05a93db4baa2
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SKLEP 
O POTRDITVI CENE ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V OBČINI 

LOVRENC NA POHORJU 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na podlagi 17. člena Aneksa h Koncesijski 
pogodbi o izgradnji in vzdrževanju ter upravljanju čistilne naprave in kanalskega 
omrežja v Občini Lovrenc na Pohorju, z dne 14.05.2003 – tabele št. 2, potrjuje ceno 
storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda v višini 1,45 EURA na m3. 
 

2. člen 
Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja 
pa se od 01.01.2016 dalje. 
 
Prisotnih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 

  

Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev Sklepa o potrditvi cene 
ČIŠČENJA komunalnih odpadnih voda v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016. 
 
 

AD/9 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE 

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

PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH 
OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 

 
Albina Pajtler razloži 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 za leto 2016. 
 
Razprava: 
Edvard Goričan podpira predloge sklepov za letošnje leto, vendar bo občini začelo 
zmanjkovati sredstev, zato bo potrebno v bodoče razmišljati, da bi v naslednjih letih 
obseg subvencij zniževali. 
Predlaga, da bi za leto 2017 in naslednja leta (obdobje treh let) načrtovali 
postopno znižanje obsega teh subvencij, vsaj do 50%. 
 
Rok Urnaut pove, da podpira razpravo. 
 
Župan pove, da socialnih pravic ne bomo zniževali. Zaveda pa se, da 100 % subvencij 
ne bomo mogli dolgo zagotavljati. Res je, da sedaj subvencioniramo vse občane. Meni, 
da bomo glede tega morali sprejeti pravilnik glede na socialni položaj občanov. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato jo zaključi in da v odločanje 
 
8. SKLEP: Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja 

(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 
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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 10. redni 
seji, dne 22.12.2015, 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 2016 
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 
2016, subvencionirala v naslednji višini: 
a) Subvencioniranje cene izvajanja storitev - odvajanje komunalne in padavinske 
odpadne vode 

 

Subvencija cene                                            
izvajanje storitev                                

odvajanje 
komunalne in 
padavinske 

odpadne vode 

% 

Znesek 
subvencije v 

EUR brez 
DDV/m3 

Znesek 
subvencije v 

EUR z 
DDV/m3 

Predvidena 
količina 

storitve v 
m3 

Subvencija 
cene 

storitve v 
EUR 

  100,00 0,1591 0,1742 74.186 12.923,20 

 
b) Subvencioniranje cene omrežnine – komunalne in padavinske odpadne vode 

 

Omrežnina - odvajanje komunalne 
odpadne vode % 

Znesek 
subvencije 

brez 
DDV/mes. 

Znesek 
subvencije 

z DDV 

ŠT.PRIKL
J. 

SUBVEN
CIJA/LET
O2016 v 

EUR 

DIMENZIJA 
PRIKLJUČKA 

FAKTOR 
OMREŽNI

NE 

 z DDV 

Priključek DN ≤ 20 1,00 
100,0

0 7,03 7,70 
549 57.381,48 

Priključek <20  DN < 40 3,00 
100,0

0 21,10 23,10 
41 12.841,20 

Priključek 40 ≤ DN < 50 10,00 
100,0

0 70,33 77,01 
7 7.308,00 

Priključek 50 ≤ DN < 65 15,00 
100,0

0 105,49 115,51 
2 3.132,00 

Priključek 65 ≤ DN < 80 30,00 
100,0

0 210,98 231,02 
0 0,00 
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Priključek 80 ≤ DN < 
100 50,00 

100,0
0 351,63 385,03 

2 0,00 

Priključek 100 ≤ DN < 
150 100,00 

100,0
0 703,26 770,07 

0 0,00 

Priključek DN ≤ 150 200,00 
100,0

0 1.406,53 1.540,15 
0 0,00 

      80.662,68 

 
II. 

Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.01.2016 do 31.12.2016. 
 

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 
2016 subvencionirala le za gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalne 
odpadne vode, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. 
 

IV. 
Sredstva subvencije se zagotovijo v proračunu Občine Lovrenc na Pohorju. 
 

V. 
Sredstva subvencije se mesečno nakazujejo iz proračuna Občine Lovrenc na Pohorju, 
Režijskemu obratu Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, 
kot izvajalcu obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 
mesečnega zahtevka Režijskega obrata Občine Lovrenc na Pohorju za znesek 
subvencije in odredbe župana. 

VI. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporablja pa se od 01. 01. 2016 naprej.  
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine 
subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne javne službe ODVAJANJA komunalne 
in padavinske odpadne vode ter pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016. 
 
 

AD/10 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE 

SUBVENCIONIRANJA CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE LOKALNE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO TER PRIPADAJOČE 

OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN 
NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 

 
Danilo Španbauer razloži Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja 
storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe OSKRBA s pitno vodo ter 
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pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini 
Lovrenc na Pohorju za leto 2016. 
 
Razprava: 
Edvard Goričan meni, da mora biti v tabeli v sklepu napisano »Subvencija cene 
izvajanje storitev oskrbe s pitno vodo«, enako pri obrazložitvi. 
 
Leo Čelofiga pove, da je cena za našo pitno vodo zelo nizka napram drugim občinam. 
Zato meni, da bi jo lahko začeli postopno zviševati. Za odpadno vodo (kanalizacijo) je 
cena skoraj 3x višja.  
 
Župan pove, da se z razpravo strinja. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato jo zaključi in da v odločanje 
 
9. SKLEP: Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja 

(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 
108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 
109/2012), 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 10. redni 
seji, dne 22.12.2015, 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 2016 
 

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 2016, 
subvencionirala v naslednji višini: 
a) Subvencioniranje cene izvajanja storitev – oskrba s pitno vodo 

 

Subvencija cene                                            
izvajanje storitev                                

oskrbe s pitno vodo 
% 

Znesek 
subvencije v 

EUR brez 
DDV/m3 

Znesek 
subvencije v 

EUR z 
DDV/m3 

Predvidena 
količina 

storitve v 
m3 

Subvencija 
cene 

storitve v 
EUR z 

DDV za 
leto 2016 

  28,64 0,1301 0,1425 89.900,00 12.807,11 

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

Znesek 
subvencije 

brez 
DDV/mes. 

Znesek 
subvencije 

z DDV 

ŠT.PRIKL
J. 

SUBVEN
CIJA/LET
O2016 v 

EUR 

DIMENZIJA 
PRIKLJUČKA 

FAKTOR 
OMREŽNI

NE 

 z DDV 

Priključek DN ≤ 20 1,00 81,83 4,6968 5,1430 756 46.657,26 

Priključek <20  DN < 40 3,00 90,78 15,6243 17,1086 62 12.728,80 

Priključek 40 ≤ DN < 50 10,00 84,00 48,1996 52,7786 7 4.433,40 

Priključek 50 ≤ DN < 65 15,00 86,42 74,3858 81,4525 2 1.954,86 

Priključek 65 ≤ DN < 80 30,00  160,4458 175,6882 0 0,00 

Priključek 80 ≤ DN < 
100 50,00  272,7021 298,6088 

0 0,00 

Priključek 100 ≤ DN < 
150 100,00  573,7800 628,2891 

0 0,00 

Priključek DN ≤ 150 200,00  
1.147,560

0 
1.256,578

2 
0 0,00 

      65.774,32 

 
 

II. 
Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.01.2016 do 31.12.2016. 
 

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 
2016, le za gospodinjstva oziroma druge uporabnike storitev oskrbe s pitno vodo, ki ne 
opravljajo pridobitne dejavnosti. 
 

IV. 
Sredstva subvencije se zagotovijo v proračunu Občine Lovrenc na Pohorju. 
 

V. 
Sredstva subvencije se mesečno nakazujejo iz proračuna Občine Lovrenc na Pohorju, 
Režijskemu obratu Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, 
kot izvajalcu obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na 
območju občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi mesečnega zahtevka Režijskega 
obrata Občine Lovrenc na Pohorju za znesek subvencije in odredbe župana. 
 

VI. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporablja pa se od 01. 01. 2016 naprej.  
 
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: Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine 
subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe 
OSKRBA s pitno vodo ter pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih infrastrukturnih 
objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016. 
 
 

AD/11 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE 

SUBVENCIONIRANJA CENE STORITEV ZBIRANJA DOLOČENIH VRST 
KOMUNALNIH ODPADKOV, OBDELAVE DOLOČENIH VRST MEŠANIH 

KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI 
ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE 

LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 
 
Danilo Španbauer razloži Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov na območju občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016. 
 
Razprava: 
 
Tomaž Golob vpraša, če se cena dviga. 
 
Danilo Španbauer odgovori, da so bile cene potrjene v letu 2013 in se ne spreminjajo. 
 
Leo Čelofiga pove, da je jasno, da je prišlo do linearnega zvišanja količine komunalnih 
odpadkov. Glede na izdane položnice dvomi, da je bil prenos podatkov pravilno 
izveden, kar se tiče prostornin. Posode, ki jih imamo, so enake in če to spremenimo v 
kubične metre, mora biti sorazmerno enako. Na položnicah pa to ne drži in bi moralo biti 
dejansko stanje. Rad bi imel konkreten odgovor. 
Iz programa odvozov je razvidno, da je v celotnem letu manj odvozov. 
 
Danilo Španbauer odgovori, da smo Snago pozvali, da naj nam posredujejo fotokopijo 
vseh nalogov. Odgovor, ki so nam ga poslali, je priložen h gradivu (na mizo). V dopisu 
razlagajo linearen način obračuna storitve in pa da so spremenili frekvenco odvozov in 
da morajo pripraviti elaborate. Smiselno bi bilo, da o cenah razpravljamo ob 
sprejemanju elaborata. 
 
Direktor pojasni, da smo od Snage zahtevali pojasnila. Korespondenca in pogovori že 
tečejo od maja. Podjetje Snaga si je napačno razlagala odločbo, ki so jo dobili s strani 
inšpektorata in so v bistvu s transformacijo cen po linearnem sistemu prišli do zvišanja 
cen (skozi frekvenco). 
Rešitev je v dogovoru. Podjetje Snaga se mora držati cen iz koncesijske pogodbe. 
 
Župan pove, da je Snaga povečala cene samovoljno in to je protizakonito. 
 
Tomaž Golob vpraša glede 120 litrske posode, v tabeli imamo tri stolpce in v tretjem 
stolpcu je cena 7,47 €, v četrtem je 9,34 €. 
 
Danilo pove, da so to potrjene cene iz leta 2013 in to so že subvencionirane cene. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato jo zaključi in da v odločanje 
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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), Sklepa komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 
106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v 
obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim 
podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega 
gospodarskega pomena (notificirano pod dokumentarno številko 
C(2011) 9380) ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2011 in 17/2014), je Občinski 
svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 10. redni seji, dne 22.12.2015, 
sprejel  

 
S K L E P 

O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE STORITEV ZBIRANJA 
DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV, OBDELAVE DOLOČENIH VRST 
MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE 

ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE 
LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 

I. 
Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne gospodarske javne službe 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih 
komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih 
odpadkov na območju občine Lovrenc na Pohorju, v letu 2016, subvencionirala v 
naslednji višini: 
 

MESEČNI 
ODVOZ 2016 

Cena 
2016 
EUR 

Cena 2016 
EUR  SUBVENCIJA   SUBVENCIJA  

MESEČNO 
EUR 

LETNO 
EUR (x12) SUBVENCIJA 

Posoda 
L Št.posod/mesec 

BREZ 
DDV 

SNAGA BREZ 
DDV 

 2016 BREZ 
DDV   2016 Z DDV  skupaj skupaj % 

60 299 2,99 3,74 
                                 

0,75    
                           

0,82    
                       

245,55    
                     
2.946,65    20,05 

120 599 7,47 9,34 
                                 

1,87    
                           

2,05    
                    

1.226,54    
                  
14.718,51    20,02 

240 62 14,21 17,75 
                                 

3,54    
                           

3,88    
                       

240,33    
                     
2.883,97    19,94 

770 2     
                                      
-      

                                
-      

                                 
-      

                                  
-        

1100 17 62,34 77,05 
                               

14,71    
                         

16,11    
                       

273,83    
                     
3.285,92    19,09 

      

                    
1.986,25    

                  
23.835,04    

  
 

II. 
Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.01.2016 do 31.12.2016. 
 

III. 
Občina Lovrenc na Pohorju bo subvencionirala ceno storitev zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju 
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Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016, le za gospodinjstva oziroma druge 
povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Sredstva 
subvencije bo občina pokrila iz sredstev občinskega proračuna.  
 

IV. 
Sredstva subvencije bo Občina Lovrenc na Pohorju nakazovala SNAGI, družbi za 
ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, 
kot izvajalcu obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih komunalnih odpadkov in 
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov na območju 
občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.  
 

V. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporablja pa se od 01. 01. 2016 naprej.  
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine 
subvencioniranja cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave 
določenih vrst mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Lovrenc na Pohorju za leto 
2016. 
 
 

AD/12 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIJE 

STROŠKOV NAJEMNINE JAVNE INFRASTRUKTURE (ZBIRNI CENTER)  
ZA LETO 2016 

 
Danilo Španbauer razloži Sklep o določitvi višine subvencije stroškov najemnine javne 
infrastrukture (zbirni center) za leto 2016. 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato 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), Sklepa komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 
106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v 
obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim 
podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega 
gospodarskega pomena (notificirano pod dokumentarno številko 
C(2011) 9380) ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju 
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(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2011 in 17/2014), je Občinski 
svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 10. redni seji, dne 22.12.2015, 
sprejel  

 
S K L E P 

O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIJE STROŠKOV NAJEMNINE JAVNE 
INFRASTRUKTURE (ZBIRNI CENTER) ZA LETO 2016 

I. 

Občina Lovrenc na Pohorju bo stroške najemnine javne infrastrukture (zbirni center) za 
leto 2016, subvencionirala v naslednji višini: 
 

Najemnina za 
zbirni center brez 
DDV/EUR/leto 

DDV 22 % Najemnina za 
zbirni center z 
DDV/EUR 

SUBVENCIJA % 

3.064,32 674,15 3.738,47 100 

 
II. 

Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.01.2016 do 31.12.2016. 

III. 

Občina Lovrenc na Pohorju bo stroške najemnine javne infrastrukture (zbirni center) za 
leto 2016, subvencionirala le za gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalnih 
odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Sredstva subvencije bo občina pokrila 
iz sredstev občinskega proračuna.  

IV. 

Sredstva subvencije bo Občina Lovrenc na Pohorju nakazovala SNAGI, družbi za 
ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, 
kot izvajalcu obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih komunalnih odpadkov in 
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov na območju 
Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.  

V. 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporablja pa se od 01. 01. 2016 naprej.  
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine 
subvencije stroškov najemnine javne infrastrukture (zbirni center) za leto 2016. 
 
 
 
 
 
 

AD/13 
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OBRAVNAVA IN POTRDITEV PREDLOGA VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NUSZ 
V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 

 
Danilo Španbauer razloži predlog vrednosti točke za izračun NUSZ v občini Lovrenc na 
Pohorju za leto 2016 /gradivo/. 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
12. SKLEP: Na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 

zemljišča (MUV, št. 20/99, 7/00, 31/03, 6/04, 30/04, 19/07) in 30/09) ter 
6. ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 13/11 in 17/14), je Občinski svet Občine Lovrenc 
na Pohorju, na 10. redni seji, dne 22.12.2015, sprejel 

 
S K L E P 

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

 
1.  

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
občine Lovrenc na Pohorju znaša 0,000323 € za m2 zazidanega in nezazidanega 
stavbnega zemljišča za leto 2016. 
 

2. 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati z dnevom objave, 
uporabljati pa se začne od 1. 1. 2016 dalje.  
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev predloga vrednosti točke 
za izračun NUSZ v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016. 
 
 

AD/14 
INFORMACIJE ŽUPANA 

 
Župan poda naslednje informacije: 

- sprejem proračuna 2016 – pove, da je zadovoljen, da je proračun za leto 2016 
sprejet, zato se zahvali občinski upravi in članom občinskega sveta, da smo kljub 
različnim mnenjem proračun potrdili. 

- LAS DRAVA – o projektu LAS je že bilo veliko povedanega in je vesel, da je do 
te realizacije prišlo. Do LAS-a prej ni moglo priti, ker ni bilo povezave med 
občinami. 

- Investicije – glede na težko situacijo smo kljub temu zagotovili v proračunu skoraj 
1,1 mio. € investicij. Pri investicijah bo še bolj skrbel, da bomo imeli dobre 
projekte in dobre nadzore. 
Na Činžatu je investicija ceste Fišer žaga pri koncu, pripravljamo pa investicijo 
tudi od Požunovega mostu naprej. V pripravi je tudi investicija na Činžatu od 
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pošte do konca vasi. Pripravljamo tudi investicijo na Sončni poti, Pod bregom, 
Srparski poti, na cesti proti Lovski koči. 
Zraven teh investicij občina še veliko postori na sociali, nadstandardu v šoli, pri 
starejših, pri mlajših, … . 

- Protest županov – protesta se ni udeležil, saj meni, da moramo pravico iskati 
drugače. 

 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Informacije župana. 
 
Ob prihajajočih praznikih župan vošči članom sveta in jim želi vse dobro. Prisotne 
povabi na družabno srečanje. 
 
Župan se zahvali za prisotnost in zaključi 10. redno seje Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri. 
 
 
 
   Zapisnikar:         Župan 
 
 Dušan Jakop              Joško Manfreda 


