
 
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

ŽŽUUPPAANN  
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju 

Tel.:02 – 63 00 550; Fax: 63 00 560; e-mail:obcina@lovrenc.si – spletna stran: lovrenc.si 

Številka: 0321-0002/2018-001 
Datum: 18.12.2018 
 

Na podlagi 35. člena ZLS (Ur.l. RS, št. 72/93, s spremembami in dopolnitvami), 16. člena 
Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, ŠT. 59/17) in 4. člena ter 23. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO št.63/17), 
 
 

SKLICUJEM 
 

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki bo 
v 

 

ČETRTEK, 20. DECEMBRA 2018, ob 18.00 uri, 

V PROSTORIH PRIREDITVENEGA CENTRA, GORNJI TRG 62 
 
z naslednjim predlaganim 
 
DNEVNIM REDOM: 

1. Začetek seje: 
▪ ugotovitev prisotnosti,  

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 

3. Obravnava in potrditev Sklepa o potrditvi cene ČIŠČENJA komunalnih odpadnih 
voda v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2019. 

4. 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 2019. 

5. 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 2019.  

6. Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine subvencije stroškov najemnine 
javne infrastrukture (zbirni center) za leto 2019. 

7. Obravnava in sprejem sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2019. 

 
 
Obrazložitev: Izredno sejo sklicujem zaradi nujnosti določitve višin subvencioniranje 
cen.  
 

                ŽŽUUPPAANN    

OOBBČČIINNEE  LLOOVVRREENNCC  NNAA  PPOOHHOORRJJUU  

  

    MMaarrkkoo  RRaakkoovvnniikk,,  pprrooff..  
 
Prosimo za zanesljivo udeležbo na seji. V kolikor se seje ne morete udeležiti, to javite 

na telefonsko številko Občine Lovrenc na Pohorju, 02-63 00 550. 
 



 
 
 
VABLJENI: 

- člani občinskega sveta; 
- Irena Kukovec Stajan, direktorica občinske uprave; 
- Bronislava Paulič, Višja svetovalka za proračun in gospodarstvo; 
- mag. Danilo Španbauer, Višji svetovalec za komunalo, varstvo okolja in civilno 

zaščito; 
- Albina Pajtler, Višja referentka za komunalo in urbanizem; 
- Dušan Jakop, Vodja glavne pisarne; 

 
 
 
 
Gostje: 
 
 
 
 
V vednost - medijem: 

 
 


