
 
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

Ž U P A N 

Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju 
Tel.: 02/630-05-50; Fax: 02/630-05-60; e-mail: obcina@lovrenc.si - naslovnica: www.lovrenc.si 

Številka: 0321-0003/2019 
Datum:   9. 04. 2019 
 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št.: 59/17) ter 21. in 22. 
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št.: 63/17), 
 
 

S K L I C U J E M 
3. redno sejo Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki bo v  

 
ČETRTEK, dne 18. APRILA 2019, ob 18.00 uri 
v Prireditvenem centru, Gornji trg 62, Lovrenc na Pohorju 

 
 

z naslednjim predlogom  
DNEVNEGA REDA: 

1. Ugotovitev sklepčnosti.  

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

3. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje. 

4. Informacije župana. 

5. Pobude in vprašanje članov občinskega sveta. 

6. Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 
2019 – druga obravnava. 

7. Obravnava in sprejem Odloka o porabi proračunske rezerve občine Lovrenc na Pohorju 
za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2019 – skrajšani postopek. 

8. Obravnava in sprejem Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na 
Pohorju za leto 2019. 

9. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča NUSZ- skrajšani postopek. 

10. Obravnava in sprejem Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018. 

11. 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 2019.  

12. 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 2019.  

13. Mnenja do pripomb iz javne razgrnitve Občinski prostorski načrt OPN (na osnovi 
strokovnih stališč Urbisa, d.o.o.). 

14. Obravnava in sprejem Pravilnika o ukrepih na področju socialnega varstva in pomoči 
družini v občini Lovrenc na Pohorju. 

15. Obravnava in sprejem Letnega programa športa za leto 2019. 
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16. Seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v občini 
Lovrenc na Pohorju za leto 2018. 

17. Seznanitev s Programom dela in finančnega načrta Nadzornega odbora Občine 
Lovrenc na Pohorju. 

 
 
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Svojo morebitno zadržanost predhodno sporočite 

na tel. št. 02/630-0550. 
 
 
                                                                                        Občina Lovrenc na Pohorju 
                                                                                                            Župan 
                                                                                                Marko Rakovnik, prof. 
 

 

 

 

 

Vabljeni: 

- člani občinskega sveta; 
- Irena Kukovec Stajan, direktorica občinske uprave; 
- Bronislava Paulič, višja svetovalka za proračun in gospodarstvo; 
- Albina Pajtler, višja referentka za komunalo in urbanizem; 
- Sabina Šmon, strokovna sodelavka VI za komunalo, varstvo okolja in civilno 

zaščito; 
- Dušan Jakop, vodja glavne pisarne 
- Melita Kopič, administratorka v občinski upravi 

 
 
 
Ostali vabljeni: 
Predsednik NO Občine Lovrenc na Pohorju - Gregor Prišenk 
Iris, d.o.o – dr. Žan Jan Oplotnik 
Energap, Energetska agencija za Podravje – dr. Vlasta Krmelj 
Urbis, d.o.o. – Tomaž Magerl 
 
 
 
V vednost: 
- predstavniki medijev 


