OBČINA LOVRENC NA POHORJU
OBČINSKI SVET
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju

Tel.: 02 – 63 00 550; Fax: 02 – 63 00 560; e-mail:obcina@lovrenc.si – spletna stran: lovrenc.si
Številka:0321-0004/2015-001
Datum: 30.12.2014

S k r a j š a n z a p i s n i k

3.

redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju:
OS), ki je bila v PONEDELJEK, 29.12.2014, v prostorih Prireditvenega centra Lovrenc
na Pohorju, z začetkom ob 17.00 uri.
PRISOTNI:
1. Župan:

Joško Manfreda.

Savinka Geratič Lista za gospodarstvo in razvoj, Marjana Kralj SD SOCIALNI DEMOKRATI, Matjaž Manfreda SD - SOCIALNI DEMOKRATI,
Maksimiljana Obrulj SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Leo Čelofiga Lista Leo Čelofiga,
Barbara Obrulj Jeseničnik Lista Leo Čelofiga, Miha Šlaus 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.
2. Člani OS:

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

Hriberšek, /Zavod za patronažo in dolgotrajno oskrbo na domu/,Dušan
Jakop.
Opomba:
Predsedujoča 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 predsedujoča ugotovila sklepčnost Občinskega sveta
Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: člani sveta).
UGOTOVITVENI SKLEP:

Na seji Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju je prisotnih 12 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.
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AD/2
PREGLED IN SPREJEM SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 02. REDNE SEJE
Predsedujoča pove, da so zapisnik člani sveta prejeli s sklicem seje in da zapisnik 02.
redne seje v obravnavo in sprejem.
Edvard Goričan predlaga popravek zapisnika na 9. strani in sicer: da ne gre za vežico,
ampak za pokopališče.
Predsedujoča ugotovi, da se člani sveta strinjajo s popravkom zapisnika in da ni več
prijavljenih k razpravi, zato da skrajšan zapisnik 02. redne seje (s popravkom)
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju v odločanje.
1. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 29. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, na 03.
redni seji, dne 29.12.2014, sprejme skrajšan zapisnik 02. redne seje
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 13.11.2014, s
pripombo iz razprave.

Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 02. REDNE SEJE OS:
UGOTOVITVENI SKLEP: Predsedujoča ugotovi, da so sklepi 01. redne seje
realizirani, oziroma so v izvajanju.
Simona Grobelnik pove, da nekaj pobud ni realiziranih in sicer: glede poročila o cesti na
Kumen in poročila glede Pergole.
Župan pove, da je glede Pergole prijava na korupcijski komisiji in ko bomo dobili
odgovor, ga bomo posredovali članom sveta.
Direktor pove, da je glede tožbe ceste na Kumen odgovor priložen k zapisniku 2. seje
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika
02. redne seje.

AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsedujoča pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda
03. seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo.
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje in pregled realizacije sklepov.
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3. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje.

4. Obravnava in potrditev predloga sklepa o izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

domu v občini Lovrenc na Pohorju ter določitev prispevka uporabnika storitve za
leto 2014.
Obravnava in potrditev predloga sklepa o izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na
domu v občini Lovrenc na Pohorju ter določitev prispevka uporabnika storitve za
leto 2015.
Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za
leto 2015 – prva obravnava.
Obravnava in potrditev Sklepa o potrditvi cene ČIŠČENJA komunalnih odpadnih
voda v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2015.
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 2015.
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 2015.
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 2015.
Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine subvencije stroškov najemnine
javne infrastrukture (zbirni center) za leto 2015.
Informacije župana.
Pobude in vprašanja.
Volitve in imenovanja:
- Nadzorni odbor in druga telesa OS.

Razprava:
Tomaž Golob predlaga, da 14. točko uvrstimo za 5. točko dnevnega reda.
Savinka Geratič predlaga, da zamenjamo 14. točko s 6. točko dnevnega reda.
Župan pove, da se strinja, saj je trenutno važno, da je potrjen Nadzorni odbor, druga
imenovanja pa lahko počakajo.
Predsedujoča ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato predlaga zadnji predlog
spremembe, da zamenjamo 14. točko s 6. točko dnevnega reda.
Predsedujoča da v odločanje spremenjen dnevni red.
2. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju se
seznani z
DNEVNIM REDOM:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje in pregled realizacije sklepov.
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3. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje.

4. Obravnava in potrditev predloga sklepa o izdaji soglasja k cenam storitve

pomoči na domu v občini Lovrenc na Pohorju ter določitev prispevka
uporabnika storitve za leto 2014.
5. Obravnava in potrditev predloga sklepa o izdaji soglasja k cenam storitve
pomoči na domu v občini Lovrenc na Pohorju ter določitev prispevka
uporabnika storitve za leto 2015.
6. Volitve in imenovanja:
a. Nadzorni odbor in druga telesa OS.
7. Obravnava in potrditev Sklepa o potrditvi cene ČIŠČENJA komunalnih
odpadnih voda v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2015.
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
2015.
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 2015.
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 2015.
11. Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine subvencije stroškov
najemnine javne infrastrukture (zbirni center) za leto 2015.
12. Informacije župana.
13. Pobude in vprašanja.
14. Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Lovrenc na
Pohorju za leto 2015 – prva obravnava.
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem dnevnega reda.

AD/4
OBRAVNAVA IN POTRDITEV PREDLOGA SKLEPA O IZDAJI SOGLASJA K
CENAM STORITVE POMOČI NA DOMU V OBČINI LOVRENC NA POHORJU TER
DOLOČITEV PRISPEVKA UPORABNIKA STORITVE ZA LETO 2014
Danica Hriberšek razloži sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na domu v
Občini Lovrenc na Pohorju ter določitev prispevka uporabnika storitve za leto 2014.
Razprava:
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Predsedujoča ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato jo zaključi in da v odločanje
3. SKLEP:

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu(Uradni list RS, št. 54/1992 z
dne 13. 11. 1992), v povezavi z 42. členom Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev ( Ur. List, št. 87/06 in
8/07 ) in v skladu z rastjo elementov cen socialnovarstvenih storitev
za leto 2013 (Uradni list RS, št. 12/2013), je Občinski svet Občine
Lovrenc na Pohorju, na 3. redni seji, 29.12.2014, sprejel

SKLEP
O IZDAJI SOGLASJA K CENAM STORITEV POMOČI NA DOMU V OBČINI
LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2014
1. člen
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju daje soglasje k ceni storitve pomoči
na domu, ki jo je na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev predlagal izvajalec storitve – Zavod za patronažo
in dolgotrajno oskrbo na domu, Hriberšek Danica, Lovrenc na Pohorju.
2. člen
Ekonomska cena storitve pomoči na domu, izračunana na podlagi Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, znaša 13,37
EUR/uro.
Navedena cena se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna Občine Lovrenc
na Pohorju v višini 9,82 EUR/uro, tako da znaša končna cena za uporabnika
3,55 EUR/uro.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji
dan po objavi, uporablja pa se od 01.01.2014 dalje.
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev predloga sklepa o
izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na domu v občini Lovrenc na Pohorju ter
določitev prispevka uporabnika storitve za leto 2014.

AD/5
OBRAVNAVA IN POTRDITEV PREDLOGA SKLEPA O IZDAJI SOGLASJA K
CENAM STORITVE POMOČI NA DOMU V OBČINI LOVRENC NA POHORJU TER
DOLOČITEV PRISPEVKA UPORABNIKA STORITVE ZA LETO 2015
Danica Hriberšek razloži sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na domu v
Občini Lovrenc na Pohorju ter določitev prispevka uporabnika storitve za leto 2015.
Predstavi in razloži tudi spremembe predlaganega sklepa v primerjavi s posredovanim
gradivom, in sicer v 3., 4. in 5. členu.
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Razprava:
V razpravi sodeluje gospa Savinka Geratič.
Predsedujoča ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato jo zaključi in da v odločanje
4. SKLEP:

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
54/1992 z dne 13. 11. 1992), v povezavi z 42. členom Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (
Ur. List, št. 87/06 in 8/07 ) in v skladu z rastjo elementov cen
socialnovarstvenih storitev za leto 2013 (Uradni list RS, št.
12/2013), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 3.
redni seji, 29.12.2014, sprejel
SKLEP

O IZDAJI SOGLASJA K CENAM STORITEV POMOČI NA DOMU V OBČINI
LOVRENC NA POHORJU za leto 2015
1. člen

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju daje soglasje k cenam storitve
pomoči na domu, ki jih je na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev predlagal izvajalec storitve – Zavod za
patronažo in dolgotrajno oskrbo na domu, Hriberšek Danica, Lovrenc na
Pohorju.
2. člen
Ekonomska cena storitve pomoči na domu, izračunana na podlagi Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, znaša na delovni
dan 15,35 EUR/uro, popoldan 16,06 EUR/uro, ob nedeljah 16,77 EUR/uro in
ob praznikih 17,12 EUR/uro.
3. člen
Navedene cene se znižajo za subvencijo iz sredstev proračuna Občine
Lovrenc na Pohorju v višini 9,50 EUR/uro in iz sredstev Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje za 2,30 EUR/uro, tako da znaša končna cena za
uporabnika na delovni dan 3,55 EUR/uro, popoldan v 4,26 EUR/uro, ob
nedeljah 4,97 EUR/uro in ob praznikih 5,32 EUR/uro.
4. člen
Izvajalcu se dodatno odobri mesečni strošek kilometrine zaradi specifičnosti
terena v višini 300, 00 EUR.
5. člen
Priznan obseg socialno varstvenih storitev Pomoč na domu v letu 2015 je 400
ur mesečno.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji
dan po objavi, uporablja pa se od 01.01.2015 dalje.
7. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep Občinskega
sveta Občine Lovrenc na Pohorju o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč na domu v občini Lovrenc na Pohorju št. 0075-0002/2013 z dne
23.04.2013.
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
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Sklep je sprejet soglasno.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev predloga sklepa o
izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na domu v občini Lovrenc na Pohorju ter
določitev prispevka uporabnika storitve za leto 2015.

AD/6
VOLITVE IN IMENOVANJA
IMENOVANJE NADZORNEGA ODBORA IN DRUGIH TELES OS
Predsedujoča da besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja (v nadaljevanju KMVI), da predstavi sklepe KMVI.
Predsednik pove, da je komisija na 2. redni seji obravnavala prispele predloge s
soglasji, umiki in ponovnimi soglasji. Glede na okoliščine je komisija še odločala na
dopisni seji in sestavila naslednje predloge.
Predlog za Nadzorni odbor:
Razprava:
V razpravi sodelujejo: Savinka Geratič, Simona Grobelnik, Edvard Goričan, Leo
Čelofiga, Tomaž Golob, Marjana Kralj.
V razpravi je poudarjeno, da pri imenovanju gospe Mateje Jodl prihaja do nasprotje
interesov, saj imenovana gospa opravlja računovodstva za več društev in ker odbor
deluje v polni sestavi, ne gre, da bi se lahko pri odločanjih določenih društev izločila.
Predsedujoča da v odločanje predlog KMVI
5.SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 30. člena
ZLS (Ur.l. RS, št. 72/93, s spremembami in dopolnitvami), 14.
člena Statuta Občine Lovrenc nas Pohorju (UGSO št.13/11 in
17/14), na 3. redni seji, 29.12.2014, v Nadzorni odbor Občine
Lovrenc na Pohorju imenuje:

1. GREGORJA KRAJNCA –
2. ROBERTA GRIČNIKA –
3. MATEJO JODL –

Cesta vstaje 51C,
Rdeči breg del 1B,
Oglarska pot 16.

Navzočih je 12 članov sveta.
ZA so glasovali 3 člani sveta.
PROTI je glasovalo 7 članov.
Sklep ni sprejet.
Ker sklep ni sprejet, predsednik KMVI predlaga glasovanje o vsakem članu posebej.
Predsedujoča da v odločanje predlog za Gregorja Krajnca.
6. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju imenuje v Nadzorni
odbor Občine Lovrenc na Pohorju Gregorja Krajnca.
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Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI so glasovali 3 člani.
Sklep je sprejet.
Predsedujoča da v odločanje predlog za Roberta Gričnika.
7. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju imenuje v Nadzorni
odbor Občine Lovrenc na Pohorju Roberta Gričnika.

Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je sprejet.
Predsedujoča da v odločanje predlog za Matejo Jodl.
8. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju imenuje v Nadzorni
odbor Občine Lovrenc na Pohorju Matejo Jodl.

Navzočih je 12 članov sveta.
ZA so glasovali 3 člani sveta.
PROTI je glasovalo 5 članov sveta.
Sklep ni sprejet.
Predsedujoča da v odločanje predlog za Branka Hojnika.
9. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju imenuje v Nadzorni
odbor Občine Lovrenc na Pohorju Branka Hojnika.

Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasoval 1 član sveta.
PROTI je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep ni sprejet.
Predsedujoča da v odločanje predlog za Mihelo Škrabl.
10. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju imenuje v Nadzorni
odbor Občine Lovrenc na Pohorju Mihelo Škrabl.
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Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI so glasovali 4 člani sveta.
Sklep je sprejet.
Predsedujoča ugotovi, da je svet imenoval Nadzorni odbor v naslednji sestavi:
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 30. člena ZLS (Ur.l.
RS, št. 72/93, s spremembami in dopolnitvami), 14. člena Statuta Občine
Lovrenc nas Pohorju (UGSO št.13/11 in 17/14), na 3. redni seji, 29.12.2014, v
Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju imenuje:
1. GREGORJA KRAJNCA –
2. ROBERTA GRIČNIKA –
3. MIHELO ŠKRABL –

Cesta vstaje 51C, Lovrenc na Pohorju
Rdeči breg del 1B, Lovrenc na Pohorju
Kumen 53,
Lovrenc na Pohorju

Župan pove, da bo s sklepom zadržal sprejeti sklep o imenovanju nadzornega odbor in
ga bo dal preveriti na upravnem sodišču kot tudi na Ministrstvu za javno upravo RS.
O tem bo obvestil občinski svet.
Edvard Goričan izpostavi tudi dilemo, zakaj nismo nadzorni odbor imenovali v roku 45
dni. Nadzorni odbor bi lahko imenovali na dopisni seji. Imenovanje nadzornega odbora
je stvar občinskega sveta in ne župana.
Savinka Geratič apelira na modrost, saj bo potrebno v nadalje sodelovati.
Predsednik KMVI predstavi predlog za: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Lovrenc na Pohorju
Predsedujoča predlaga v sprejem predlog KMVI.
11. SKLEP:
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 6. člena
Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 25/14, s spremembami), 30.
člena ZLS (Ur. l. RS, št. 72/93, s spremembami in dopolnili), 24. člena
Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO št.13/11 in 17/14), 58.
člena Poslovnika OS Lovrenc na Pohorju (UGSO št.18/11, na 3. redni
seji, 29.12.2014, v SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju imenuje:
Po funkciji – ¸ predstavnika Upravne enote RUŠE,
Po funkciji – predstavnika PP Ruše,
Po funkciji – predstavnika OŠ Lovrenc na Pohorju,
MATJAŽA MANFREDO – predsednik,
Rdeči breg del 4a, Lovrenc na
Pohorju,
5. MIHA ŠLAUSA –
Kumen 10, Lovrenc na Pohorju
6. MILANA POTOČNIKA Recenjak 41, Lovrenc na Pohorju.
1.
2.
3.
4.

Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
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PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Predsednik KMVI predstavi predlog za: Predstavnike zavoda v Svetu zavoda OŠ
Lovrenc na Pohorju.
Predsedujoča predlaga v sprejem
12.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 11. in 13.
člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda OŠ Lovrenc na Pohorju (MUV št. 7/97 in 22/98 ), na 3.
redni seji, 29.12.2014, za mandatno dobo 4 let, imenuje
1.SIMONO GROBELNIK, Delavska pot 20, Lovrenc na Pohorju
2.SAVINKO GERATIČ, Mariborska cesta 21, Lovrenc na Pohorju,
3.MARJANO KRALJ,
Puša 32, Lovrenc na Pohorju.
kot predstavnice ustanovitelja lokalne skupnosti Občine Lovrenc na Pohorju v
Svet zavoda OŠ Lovrenc na Pohorju.
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.

Predsednik KMVI predstavi predlog za: Statutarno pravno komisijo

Predsedujoča predlaga v sprejem
13. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 30. člena
ZLS (Uradni list RS št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo
UPB1), 23. člena Statuta Občine Lovrenc nas Pohorju (UGSO
št.13/11 in 17/14), 60. člena Poslovnika OS Občine Lovrenc na
Pohorju (UGSO št. 18/11), na 3. redni seji, 29.12.2014, v
Statutarno pravno komisijo Občine Lovrenc na Pohorju,
imenuje:
1. EDVARDA GORIČANA, - predsednika, Činžat 3a, 2343 Fala
2. TOMAŽA GOLOBA,
Kovaška cesta 5, Lovrenc na Pohorju
3. MILENO PEČNIK,
Šolska ulica 8, Lovrenc na Pohorju.
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je sprejet.
Opomba: KMVI predlaga, da se ob spremembi statuta upošteva predlog za povečanje
članov in sicer iz 3 na 5 članov.
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SVET ZA VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV IN UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
Predsednik po razpravi predlaga, da se imenovani svet trenutno ne imenuje, ker ni bilo
dovolj predlaganih kandidatov, ampak se ponovno pozove predlagatelje za nove
predloge.

KOMISIJA ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
Predsednik KMVI predlaga, da se imenovana komisija trenutno ne imenuje, ker ni bilo
dovolj predlaganih kandidatov, ampak se ponovno pozove predlagatelje za nove
predloge.
Predsednik KMVI predstavi predloga za: SVET OBMOČNE IZPOSTAVE RUŠE – JSKD
Predsedujoča predlaga v sprejem
14. SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
predlaga Občinskemu svetu Občine Lovrenc na Pohorju, da na
podlagi 23. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti ( Ur. l. št. 9696/00), 14. člena Statuta Občine Lovrenc nas
Pohorju (UGSO št.13/11 in 17/14), na 3. redni seji, 29.12.2014, imenuje
v Svet območne izpostave Ruše Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti:
1. EMILA VEZJAKA,
2. BORISA KRANERJA,

Srparska pot 27,
Gornji trg 25,

2344 Lovrenc na Pohorju,
2344 Lovrenc na Pohorju.

Sklep je sprejet soglasno.

VARNOSTNI SOSVET
Predsednik po razpravi predlaga v sprejem
15. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93 s
spremembami in dopolnitvami, zadnja sprememba Ur.l. RS št.
51/02) in 21. člena Zakona o policiji (Ur. list RS, št. 49/98, 66/98
- popravek), 14. člena Statuta Občine Lovrenc nas Pohorju
(UGSO št.13/11 in 17/14), na 3. redni seji, 29.12.2014, imenuje v
VARNOSTNI SOSVET
naslednje člane:

- JOŠKA MANFREDO - župan Občine Lovrenc na Pohorju,
- ALEŽA HANŽEKOVIČA - komandir Policijske postaje Ruše,
- BOGDANA KLADNIKA – policist, zadolžen za območje občine Lovrenc na
Pohorju,
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-

LEA ČELOFIGA – predstavnika OS,
MARIJO OSVALD NOVAK - OŠ Lovrenc na Pohorju,
BOŠTJAN KAČIČ – predstavnik Občinskega gasilskega poveljstva,
predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
predstavnik/ca občinske uprave.

Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KMETIJSTVO
Predsednik KMVI predlaga, da se imenovani odbor trenutno ne imenuje, zaradi umika
soglasja, ampak se ponovno pozove predlagatelje za nove predloge.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Volitve in imenovanja: Nadzorni odbor in
druga telesa OS.

AD/7
OBRAVNAVA IN POTRDITEV SKLEPA O POTRDITVI CENE ČIŠČENJA
KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO
2015
Albina Pajtler razloži sklep (razlaga v gradivu).
Razprava:
V razpravi sodeluje Simona Grobelnik, ki predlaga, da bi v gradivu pričakovala krajšo
razlago.
Predsedujoča ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato jo zaključi in da v odločanje
16.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 3. redni seji, dne
29.12.2014, sprejel
SKLEP
O POTRDITVI CENE ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V OBČINI
LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2015
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 1,48 EURA na m3.
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2. člen
Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja
pa se od 01.01.2015 dalje.
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev Sklepa o potrditvi
cene ČIŠČENJA komunalnih odpadnih voda v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2015.

AD/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 2015
Albina Pajtler razloži sklep (razlaga v gradivu).
Razprava:
Predsedujoča ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato jo zaključi in da v odločanje
17. 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 – ZFO1A, 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 3. redni seji, dne 29.12.2014, sprejel
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 2015
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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
2015, subvencionirala v naslednji višini:
a) Cena 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

%

100,00

Znesek
subvencije v
EUR z
DDV/m3

0,1591

0,1742

Predvidena Subvencija
količina
cene
storitve v
storitve v
m3
EUR

81.948

14.275,34

b) Cena omrežnine – komunalne in padavinske odpadne vode

Omrežnina - odvajanje
komunalne odpadne vode
FAKTOR
DIMENZIJA
OMREŽNI
PRIKLJUČKA
NE
Priključek DN ≤ 20

1,00

Priključek <20 DN < 40

3,00

Priključek 40 ≤ DN < 50

10,00

Priključek 50 ≤ DN < 65

15,00

Priključek 65 ≤ DN < 80
Priključek 80 ≤ DN <
100
Priključek 100 ≤ DN <
150

30,00

100,00

Priključek DN ≤ 150

200,00

50,00

%

100,0
0
100,0
0
100,0
0
100,0
0
100,0
0
100,0
0
100,0
0
100,0
0

ŠT.PRIKL SUBVEN
J.
CIJA/LET
Znesek
O2015 v
Znesek
subvencij
EUR
subvencij
e brez
e z DDV
z DDV
DDV
568 52.483,20
7,03

7,70

21,10

23,10

70,33

77,01

105,49

115,51

210,98

231,02

351,63

385,03

703,26

770,07

1.406,53

1.540,15

57 15.800,40
7

6.468,84

2

2.772,24

0

0,00

2

9.240,72

0

0,00

0

0,00
86.765,40

II.
Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.01.2015 do 31.12.2015.
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
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2015, subvencionirala le za gospodinjstva oziroma druge povzročitelje odpadnih voda,
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. 2015 naprej.
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Predsedujoča 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 2015

AD/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 2015
Drago Mlakar razloži sklep (razlaga v gradivu).
Razprava:
Predsedujoča ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato jo zaključi in da v odločanje
18. 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 – ZFO1A, 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
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gospodarskega pomena (Ur. l. EU L 114) ter 14. člena Statuta
Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 13/2011) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 03.
redni seji, dne 29.12.2014, sprejel
SKLEP
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
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 2015, subvencionirala v naslednji
višini:
a) Cena izvajanja storitev obvezne javne službe oskrba s pitno vodo
Oskrba s pitno
vodo

%

28,64

Znesek
Znesek
Predvidena Subvencija
subvencije subvencije
količina
cene
EUR brez
EUR z
storitve v
storitve/
DDV/m3
DDV/m3
m3
EUR
0,1301
0,1425
94.049
13.401,98

b) Cena omrežnine – obvezna javna služba oskrba s pitno vodo

SUBVEN
SUBVEN SUBVEN
SUBVENCI
CIJA
ŠT.PRIK CIJAOMR CIJAOMR
JA CENE
CENE
LJ.
EŽNINE/L EŽNINE/L
OMR
OMR
ETO
ETO
2015 v
2015 v
V EUR
v EUR z
EUR
%
brez DDV
DDV
25,49
Priključek DN ≤ 20
0,3568
0,3907
688 3.225,59
Priključek < 20 DN <
1.745,25
62,16
30
2,6043
2,8517
51
Priključek ≤ 30 DN <
0,00
0,00
40
0,0000
0,0000
11
Priključek 40 ≤ DN <
438,71
34,19
50
4,7696
5,2227
7
Priključek 50 ≤ DN <
242,98
44,17
65
9,2458
10,1242
2
Priključek 65 ≤ DN <
0,00
0,00
80
30,1658
33,0316
0
Priključek 80 ≤ DN <
1.460,17
79,66
100
55,5621
60,8405
2
Priključek 100 ≤ DN
0,00
0,00
< 150
0,0000
0,0000
0
0,00
0,00
Priključek DN ≤ 150
0,0000
0,0000
0
7.112,69
DIMENZIJA
PRIKLJUČKA
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II.
Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.01.2015 do 31.12.2015.
III.
Občina Lovrenc na Pohorju bo subvencionirala ceno 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, le za
gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalnih odpadkov, 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 oskrba 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. 2015 naprej.
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Predsedujoča 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 2015.

AD/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 2015
Drago Mlakar razloži sklep (razlaga v gradivu).
Razprava:
V razpravi sodelujejo: Savinka Geratič, Edvard Goričan, Simona Grobelnik.
V razpravi se ugotovi, da je OS predložen sklep na nekaterih mestih nepravilen ( npr. iz
njega izhaja za cca 26% povečanje cene za odvoz 60l posod v primerjavi s preteklim
letom).
Direktor pojasni, da se bo napaka odpravila in da cene do nadaljnjega ostanejo na
nivoju leta 2014.
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Predsedujoča ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato jo zaključi in da v odločanje
dopolnjen oz. popravljen
19.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 – ZFO1A, 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) je
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 3. redni seji, dne
29.12.2014, sprejel

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 2015
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 2015, subvencionirala v
naslednji višini:

Posoda L

Št.posod/
mesec

Cena
2015
EUR
BREZ
DDV

Cena 2015
EUR
SNAGA
BREZ DDV

60

299

2,99

120

599

240

62

770

2

1100
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MESEČNI
ODVOZ

2014

SUBVENCIJA

SUBVENCIJA

MESEČNO
EUR

LETNO
EUR (x12)

SUBVENCIJA

2015 BREZ
DDV

2015 Z DDV

skupaj

skupaj

%

3,74

0,75

0,82

245,55

2.946,65

20,05

7,47

9,34

1,87

2,05

1.226,54

14.718,51

20,02

14,21

17,75

3,54

3,88

240,33

2.883,97

19,94

-

-

-

14,71

16,11

273,83

62,34

77,05

1.986,25

3.285,92

19,09

23.835,04

II.
Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.01.2015 do 31.12.2015.
III.
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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
občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015, 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. 2015 naprej.
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Predsedujoča 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 2015

AD/11
OBRAVNAVA IN POTRDITEV SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIJE
STROŠKOV NAJEMNINE JAVNE INFRASTRUKTURE (ZBIRNI CENTER) ZA LETO
2015
Drago Mlakar razloži sklep (razlaga v gradivu).
Razprava:
V razpravi sodelujeta: Edvard Goričan, Leo Čelofiga.
Predsedujoča ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato jo zaključi in da v odločanje
20. 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 – ZFO1A, 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
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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) je
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 3. redni seji, dne
29.12.2014, sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIJE STROŠKOV NAJEMNINE JAVNE INFRASTRUKTURE (ZBIRNI
CENTER) ZA LETO 2015
I.
Občina Lovrenc na Pohorju bo stroške najemnine javne infrastrukture (zbirni center) za leto 2015,
subvencionirala v naslednji višini:
Najemnina za
center
DDV/EUR/leto
3.064,32

zbirni DDV 22 %
brez
674,15

Najemnina za zbirni SUBVENCIJA %
center z DDV/EUR
3.738,47

100

II.
Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.01.2015 do 31.12.2015.
III.
Občina Lovrenc na Pohorju bo stroške najemnine javne infrastrukture (zbirni center) za
leto 2015 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. 2015 naprej.
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi
višine subvencije stroškov najemnine javne infrastrukture (zbirni center) za leto 2015.
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AD/12
INFORMACIJE ŽUPANA
Župan poda naslednje informacije:
- začasno financiranje – pove, da s 1.1.2015 prihajamo na začasno financiranje,
saj je sprejel sklep o začasnem financiranju občine.
- Čestitke – ob koncu leta želi vsem prisotnem osebno srečo, v naslednjem letu pa
poslovnih uspehov ter konstruktivno delo v občinskem svetu.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda Informacije župana.

AD/13
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OS
MARIJA PERKLIČ
POBUDA:
Predlaga, da v zdravstvenem domu na stopnišču naredimo na levi strani še eno držalo.
Župan pove, da se strinja s pobudo.
SAVINKA GERATIČ
VPRAŠANJA:
- Zakaj se tolerira toliko napak v gradivu?
- Kakšna je možnost prekinitve koncesijske pogodbe s Snago, ki je sklenjena za 30
let? Ali je to možno in kakšne so posledice?
POBUDA:
Ugotavlja, da je odbor za pripravo prazničnih dni že bil imenovan. Odboru čestita za
dobro pripravljeno božičkovanje.
Predlaga, da odbor sodeluje z vso javnostjo in da je sodelovanje na enakopravni bazi.
Rok Urnaut pove, da mu je logično, da odbor sodeluje z vsemi v kraju.
Marjana Kralj se kot predsednica odbora zahvali za čestitko.
Župan pove, da gradivo pripravljajo strokovni sodelavci. Trenutno ima občina z
bolniškim staležem precej izpada, da so se naloge porazdelile in da je bila pri pripravi
časovna stiska.
Glede koncesijske pogodbe s Snago pove, da smo se kar potrudili, da smo jo sklenili,
da smo lahko iztržili največ, kar je bilo možno. Sosednje občine imajo višje cene.
Pogodbo je možno vpogledati na občini.
EDVARD GORIČAN
VPRAŠANJE:
- Zanima ga glede OPN, če smo že dobili soglasje Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano RS.
- Opozori na »Štručev križ« na Činžatu, če ga ne bomo kmalu sanirali pred
snegom, bo propadel.
- Kaj je vzrok za povečanje bolniških staležev? Prav je, da vodstvo ugotovi vzrok
povečanega staleža.
POBUDE:
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- Predlaga, da se na naslednjo sejo uvrsti točka dnevnega reda o izvajanju
Pravilnika o uporabi nepremičnega premoženja v lasti občine, glede na zadeve, ki
so se dogajale v mesecu decembru.

Albina Pajtler pove, da je soglasje prišlo okrog 20. decembra, v katerem pa vloge, glede
na dopolnilne smernice, niso bile vse akceptirane. Na izvedbenem delu OPN nas sedaj
čaka kar nekaj dela. Po javni razpravi lahko pričakujemo, da bomo OPN sprejemali
približno v mesecu juniju.
Župan pove, da je znamenje na privatnem zemljišču in še nismo dobili soglasja.
SIMONA GROBELNIK
VPRAŠANJA:
Prosim za kratko in transparentno informacijo v zvezi z izgradnjo ceste na Kumen:
kakšna je bila fin. konstrukcija projekta pred začetkom izvedbe, kakšna je fin. pozicija
danes oz. koliko sredstev bo še potrebnih za dokončanje – prav je, da bo informacija na
voljo tudi občanom. Želi samo informacijo: plan na začetku, kako so se sredstva
planirala po proračunih v letih in kje smo danes.
Zanimajo me izvedene/načrtovane aktivnosti v zvezi z vključevanjem Občine
Lovrenc/Poh. v LAS preko MRA: Zatečeno stanje ter načrtovane aktivnosti?
Avtobusne postaje – se v letu 2015 pripravljajo kakšni projekti na tem področju?
Ali se razmišlja o pločniku na Mariborski cesti, vsaj do črpalke?
Da pobudo za omejitev hitrosti na Mariborski cesti od bencinske črpalke do odcepa na
Kovaško cesto.
Župan pove, da smo že podpisali pismo o nameri, da se vključujemo v LAS »Jabolko« v
Selnici ob Dravi, priključila se je tudi Občina Ruše. Gospo Simono prosi tudi za pomoč.
Cesta na Kumen je v zaključni fazi, izveden je bil že tudi tehnični pregled.
Direktor pove, da smo že oktobra dali pisno informacijo o Cesti na Kumen. Opozori pa,
da občina pripravlja tožbo zoper podjetje Kreativ Rogaška. Zaradi postopkov, ki tečejo
na sodišču, vseh informacij ne moremo dati v javnost.
Albina Pajtler pove, da se pripravljajo projekti vsaj za štiri avtobusna postajališča:
Puščava, Marles, Komar in Strdin. Prostorsko bomo imeli največje probleme v Puščavi
in za to postajališče sta izdelani dve varianti. Projektantska vrednost je cca 74 tisoč €.
Projektantske osnovne usmeritve imamo.
Glede pločnika na Mariborski cesti pove, da je v projektu rekonstrukcije ceste in sicer
120 m od križišča Vozniška pot.
SAVINKA GERATIČ
Ali je možno avtobusna postajališča vsaj začasno označiti?
Albina Pajtler pove, da začasne variante ne pridejo v poštev. Razmišljali smo o talni
signalizaciji, vendar je povsod vprašljiva preglednost.
LEO ČELOFIGA:
POBUDA:
Zagotoviti KORK Lovrencu na Pohorju prostore v pritličju ali kje drugje.
Predlaga, da se izdela pločnik in prehod med postajama na Činžatu.
Pohvala novemu odboru za prireditve za odlično pripravljeno božično prireditev in zato,
da so k sodelovanju pritegnili veliko Lovrenčanov.
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Župan pove, da bomo za Rdeči križ poiskali primernejše prostore.
Albina Pajtler odgovori, da je stališče direkcije za ceste, da v kolikor niso izpolnjeni vsi
pogoji za varnost pešcev, se prehodi ne označijo.
TOMAŽ GOLOB
VPRAŠANJE:
- Ali so bila društvom v občini in knjižnici izplačana vsa sredstva po sklenjenih
pogodbah in proračunu?
- Ali je oz. bo imenovan podžupan?
- Kako daleč je njegova pobuda z zadnje seje za video snemanje sej?
POBUDA: Vloge kulturnih društev občine za uporabo prostorov občine naj se
obravnavajo v skladu z zakonodajo in enakopravno za vsa društva (mesec december –
za dve društvi so bili pogoji nesprejemljivi).
Pri predlogih za varnost na cesti se je bolje posluževati sveta za preventivo in
varnostnega sveta.
Direktor odgovori, da je začuden nad izvajanjem, da so za nekoga nesprejemljive
pogodbe, kaže na to, da delujejo v kulturi nekulturno. Zgodba je iznakažena, kot da
nekdo načrtno ruši kulturo. V občini se ogromno denarja nameni za kulturo, kot tudi za
šport. Dejstvo pa je, da sodelavec ni ustrezno pripravil zadev za to področje. … .
Bronislava Paulič glede izplačila pove, da pogodbe niso prišle istočasno, večji del
pogodb je bil izplačan. V tem mesecu je pri nas likvidnostna težava, zaradi tega kar
nekaj zadev držimo kot neporavnane. Takih zadev je za cca 327 tisoč €. Obveznosti so
knjižene in bodo izplačane. Trenutno je na razpolago 134 tisoč € sredstev.
Leo Čelofiga pove proceduralno, da pri pobudah in vprašanjih ni razprave.
Pri obravnavah pravilnikov pa se naj vključijo zainteresirane skupine.
Župan pove, da podžupan še ni imenovan. Glede snemanja sej pove, da se ne nagiba k
BK tv, ampak bomo verjetno nabavili opremo in snemali sami.
ROK URNAUT
- Opozori, da terminal skoraj nikoli ne dela.
- Motijo ga razlike v odpiralnih časih gostincev.
POBUDA:
Predlaga, da se uredi razsvetljava na prireditvenem prostoru.
Župan pove, da je na terminalu napaka in ga bo potrebno zamenjati.
Glede odpiralnega časa (»Kava bar Ali baba«) pove, da je potrebno ugotoviti, kaj se
dogaja. Glede tega imamo pritožbo, ki jo rešujemo. … . Skrbi pa ga razvoj turizma.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Pobude in vprašanja članov OS.

AD/14
OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2015
PRVA OBRAVNAVA
Bronislava Paulič razloži predlog odloka o proračunu. (razlage v gradivu)
23

Razprava:
V razpravi sodelujejo: Savinka Geratič, Edvard Goričan, Tomaž Golob, Leo Čelofiga,
Marija Perklič, Rok Urnaut.
Po krajši razpravi predsedujoča na predlog članov sveta predlaga
UGOTOVITVENI SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme
sklep, da glede na to, da seja traja že 4 ure, razpravo o
proračunu za leto 2015 prestavimo na nadaljevalno sejo, ki naj
bo 19.1.2015, ob 17.00 uri. Finančna služba naj pripravi
realizacijo na dan 31.12.2014. Gradivo je lahko poslano 3 dni
pred sejo.
Zaradi javne obravnave proračuna je lahko sklic naslednje seje
30.1.2015, ob 17.00 uri.
Predsedujoča trenutno zaključi točko dnevnega reda in bo nadaljevana na nadaljevalni
seji: Obravnava in sprejem predloga Odloka a o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju
za leto 2015 – prva obravnava.

Predsedujoča se zahvali za prisotnost in zaključi prvi del 3. redne seje Občinskega
sveta Občine Lovrenc na Pohorju.

Seja je bila zaključena ob 21.25 uri.

Zapisnikar:
Dušan Jakop

PREDSEDUJOČA
Marjana Kralj
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