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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:0321-0004/2015-016 
Datum: 11.4.2017 

 
 

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

16. redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: 
OS), ki je bila v četrtek, 6.4.2017, v prostorih Prireditvenega centra Lovrenc na Pohorju, 
z začetkom ob 17.00 uri. 
 
PRISOTNI: 
1. Župan: Joško Manfreda. 
 
2. Člani OS: Tomaž Sušec SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Maksimiljana Obrulj SD - 
SOCIALNI DEMOKRATI, Matjaž Manfreda SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Edvard 
Goričan Marko Rakovnik za župana, Tomaž Golob Tomaž Golob - neodvisen 
kandidat, Aleš Ribič - Lista za gospodarstvo in razvoj, Leo Čelofiga Lista Leo 
Čelofiga, Barbara Obrulj Jeseničnik Lista Leo Čelofiga, Simona Grobelnik Marko 
Rakovnik za župana. 
 
3. Odsotni: Rok Urnaut Lista Davida Kranjca, opr., Marija Perklič DESUS - 

DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, opr., 
Boštjan Petelin Neodvisna lista za varnost in pomoč, opr. 

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

Rakovnik, Gregor Krajnc /Predsednik NO/, dr. Žan Jan Oplotnik 
/IRIS/, Bogdan Kladnik /PP Ruše/, Branko Ašič /Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo Maribor/, 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 9 članov OS od 
12, kolikor jih OS šteje.  

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

AD/2 
PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 15. REDNE SEJE  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
 
Župan da v razpravo skrajšan zapisnik 15. redne seje OS. 
 
Ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
1. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 29. člena 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, na 16. redni 
seji, dne 6.4.2017, sprejme skrajšan zapisnik 15. redne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 9.2.2017. 

 
Navzočih je 7 članov sveta. 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnik 15. redne 
seje in pregled realizacije sklepov. 
 
 

AD/3 
PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 03. DOPISNE SEJE  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
 

Župan da v razpravo skrajšan zapisnik 03. dopisne seje OS. 
 
Ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
2. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 29. člena 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, na 16. redni 
seji, dne 6.4.2017, sprejme skrajšan zapisnik 03. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 28.2.2017. 

 
Navzočih je 7 članov sveta. 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnik 03. 
dopisne seje in pregled realizacije sklepov. 
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AD4 
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 

 
Župan pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda 16. redne 
seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo. 
 
1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 15. redne seje in pregled realizacije 

sklepov.  
3. Pregled in potrditev zapisnika 3. dopisne seje in pregled realizacije sklepov.  
4. Potrditev dnevnega reda 16. redne seje. 
5. Informacije župana. 
6. Pobude in vprašanja. 
7. Seznanitev s Trendi varnostnih pojavov za leto 2016 na območju občine Lovrenc na 

Pohorju. 
8. Seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2016 na 

območju občine Lovrenc na Pohorju. 
9. Obravnava in sprejem Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 

- skrajšani postopek.  
10. Seznanitev s Poročilom o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora Občine 

Lovrenc na Pohorju za leto 2015 in 2016. 
11. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z občinskim stvarnim premoženjem občine 

Lovrenc na Pohorju – za leto 2016. 
12. Obravnava in sprejem Odloka o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na 

Pohorju za leto 2017 - hitri postopek. 
13. 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 2017.  

14. Obravnava in sprejem SKLEPA O POTRDITVI MESEČNE VREDNOSTI 
OMREŽNINE ZA IZRABO JAVNE INFRASTRUKTURE, PO KATERI SE IZVAJA 
OSKRBA S PITNO VODO ZA LETO 2017. 

15. Obravnava in sprejem SKLEPA O POTRDITVI CENE IZVAJANJA STORITEV  
OBVEZNE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI LOVRENC NA 
POHORJU ZA LETO 2017. 

16. Obravnava in sprejem SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA 
CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE 
SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO TER PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA 
UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI 
LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017. 

17. 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 2017.  

18. Obravnava in sprejem SKLEPA O POTRDITVI CENE IZVAJANJA STORITEV 
OBVEZNE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE. 

19. Obravnava in sprejem SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE CENE OMREŽNINE ZA 
UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV ZA 
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ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI LOVRENC NA 
POHORJU ZA LETO 2017. 

20. Obravnava in sprejem DOLOČITVE 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 2017 

21. Seznanitev z ELABORATOM O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV 
OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S 
KOMUNALNIMI ODPADKI ZA LETO 2017, FEBRUAR 2017, IN CENIKOM 
STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI LOVRENC NA POHORJU. 

 
Župan ugotovi, da ni 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 15. redne seje in pregled 

realizacije sklepov.  
3. Pregled in potrditev zapisnika 3. dopisne seje in pregled realizacije sklepov.  
4. Potrditev dnevnega reda 16. redne seje. 
5. Informacije župana. 
6. Pobude in vprašanja. 
7. Seznanitev s Trendi varnostnih pojavov za leto 2016 na območju občine 

Lovrenc na Pohorju. 
8. Seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 

2016 na območju občine Lovrenc na Pohorju. 
9. Obravnava in sprejem Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za 

leto 2016 - skrajšani postopek.  
10. Seznanitev s Poročilom o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora 

Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 in 2016. 
11. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z občinskim stvarnim premoženjem 

občine Lovrenc na Pohorju – za leto 2016. 
12. Obravnava in sprejem Odloka o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc 

na Pohorju za leto 2017 - hitri postopek. 
13. 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 2017.  

14. Obravnava in sprejem SKLEPA O POTRDITVI MESEČNE VREDNOSTI 
OMREŽNINE ZA IZRABO JAVNE INFRASTRUKTURE, PO KATERI SE 
IZVAJA OSKRBA S PITNO VODO ZA LETO 2017. 

15. Obravnava in sprejem SKLEPA O POTRDITVI CENE IZVAJANJA STORITEV  
OBVEZNE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI LOVRENC 
NA POHORJU ZA LETO 2017. 

16. Obravnava in sprejem SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA 
CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE 
SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO TER PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA 
UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI 
LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017. 
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17. 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 2017.  

18. Obravnava in sprejem SKLEPA O POTRDITVI CENE IZVAJANJA STORITEV 
OBVEZNE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE. 

19. Obravnava in sprejem SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE CENE OMREŽNINE ZA 
UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV ZA 
ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI LOVRENC NA 
POHORJU ZA LETO 2017. 

20. Obravnava in sprejem DOLOČITVE 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 2017 

21. Seznanitev z ELABORATOM O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV 
OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S 
KOMUNALNIMI ODPADKI ZA LETO 2017, FEBRUAR 2017, IN CENIKOM 
STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI LOVRENC NA POHORJU. 

 
Navzočih je 7 članov sveta. 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
 
Župan predlaga, da dnevni red prilagajajo glede na prisotne razlagalce. 
 
 

AD8 
Seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2016 na 
območju občine Lovrenc na Pohorju. 
 
Branko Ašič razloži priloženo gradivo. 
 
Župan pove, da je poročilo dobro zapisano, prav je, da pazimo na naše okolje. Dejstvo 
je, da bomo morali imeti še več nadzorov (problematika odpadkov na Kumnu).  
Razprava: 
Edvard Goričan pove, da iz poročila razbere, da je stanje kar sprejemljivo. Vpraša pa, kaj 
narediti v primeru, kot je opisano na drugi strani poročila, v zvezi s sanacijo gozdnih cest 
ali lokalnih cest, saj so isti povzročitelji. Postopki javnega razpisa lahko trajajo več 
mesecev in v tem času je lahko cesta neprevozna. Meni, da bi morali v teh postopkih 
nekaj spremeniti.  
 
Branko Ašič pove, da je glede sanacije po odjugi na Rdečem bregu seznanjen, za cesto 
proti Klopnemu vrhu pa ni bil seznanjen in jo bo šel pogledat, do sedaj ga nihče na to ni 
opozoril. Kršiteljev je več. 
 
Župan pove, da si je cesto ogledal in poslikal. Na cesti se je naredila velika škoda. V 
gozdovih se dela velika škoda. V odjugi so kljub prepovedi vozili težki tovornjaki, 
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hlodovina leži v jarkih in potokih. Les se vozi iz državnih gozdov, zato se ve, kdo je 
odgovoren. Cesta pa je na nekaterih delih skoraj neprevozna z osebnim avtom. Izpostavi 
tudi problematiko, da naši samostojni podjetniki ne dobijo hlodovine, naši ljudje pa ne 
morejo kupiti drv za kurjenje. Oba mosta na cesti sta uničena. 
 
OPOMBA: Seji se je pridružil član OS Tomaž Golob 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato jo zaključi in da v odločanje 
 
4. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju se na 16. redni seji, dne 

06.04.2017, seznani s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Maribor za leto 2016 na območju občine Lovrenc na Pohorju. 

 
Navzočih je 8 članov sveta. 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Seznanitev s Poročilom Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva za leto 2016 na območju občine Lovrenc na Pohorju. 
 
 

AD/5 
INFORMACIJE ŽUPANA 

 
Župan poda naslednje informacije: 

- Seje OS – program sej, ki je priložen v gradivu, je pripravil direktor OU. Meni, da 
se teh rokov ne moremo točno držati. Poizkušali se bomo sicer tega držati, vendar 
je vse odvisno od gradiv. 

- Delavske vozovnice – vedno več naših občanov se pritožuje glede 
neenakopravnega položaja, glede na tiste, ki se vozijo iz nasprotne smeri in ker 
so naši občani, so zato kaznovani. Iščemo variantno rešitev in upa, da bo to kmalu 
rešeno. Skrbijo ga linije in s tem lahko pride do zmanjšanja le teh. S podjetjem 
Arriva je sklican sestanek. 

- Cesta skozi trško jedro – cesto skozi trško jedro bomo obnavljali v letih 2018 in 
2019.  

- Kohezijski razpis pričakujemo že letos v jeseni – zato pospešeno pripravljamo 
dokumentacijo za prijavo. 

- OPN – načrt se zaključuje in kmalu bomo šli v razgrnitev. Sedaj še pripravljamo 
strokovne podlage. Želi, da bi tudi član občinskega sveta bil v timu, kot svetovalec 
gospe Albini Pajtler. 

- Nigrad – pove, da je podjetje Nigrad priznalo ceno, ki jo je potrdil občinski svet in 
sicer 0,88 €/m3. 

- Snaga – še naprej imamo težave glede cene in elaborata. Želijo spremembo 
pogodbe, želijo ceno povečati. Sestanek na to temu bo kmalu. 

- Cesta Grašič in Drozg – meni, da bomo problem rešili s tem, da bomo traso ceste 
dali v javno dobro. 

- Idejna zasnova ureditve okolice cerkve sv. Radegunde – predstavitev bo občinski 
upravi in nato širši javnosti. 

- Hlodovina – problematika, da naši ljudje ne dobijo hlodovine, kot tudi ne drv. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Informacije župana. 
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AD/7 
Seznanitev s Trendi varnostnih pojavov za leto 2016 na območju občine Lovrenc 

na Pohorju 
 
Bogdan Kladnik razloži trende varnostnih pojavov. 
 
Razprava: 
Župan pove, da smo trenutno s trendi lahko zadovoljni.  
 
 
Ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato prebere 
 

UGOTOVITVENI SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju se na 16. redni seji, 
dne 6.4.2017, seznani s Trendi varnostnih pojavov za leto 2016 
na območju občine Lovrenc na Pohorju. 

 
 
OPOMBA: Seji se je pridružil član OS Tomaž Sušec 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Seznanitev s Trendi varnostnih pojavov za leto 
2016 na območju občine Lovrenc na Pohorju. 
 
 

AD/6 
POBUDE IN VPRAŠANJA 

 
Tomaž Sušec: 
V imenu odbora za pripravo prazničnih dni poda pobudo oz. povabilo, da so svetniki 
vljudno vabljeni na prireditev velikonočni sejem in nato na kresovanje, ki bo 30.4.2017. 
 
Matjaž Manfreda:  
Opozori pa na državno cesto Falsko pečino in most. Kmalu bomo imeli ogled pečine.  
Pove, da na Logah ni začrtane osi cestišča v delu, kjer je bil položen novi asfalt. 
 
Župan pove, da je o tem obvestil državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo. 
Ogled pečine bo v kratkem.  
Pri tem je tudi obljubljeno, da bodo uredili javno razsvetljavo na Činžatu med obema 
postajama za avtobuse (zaradi varnosti otrok). 
 
Aleš Ribič: 
Opozori na parkiranje pred trgovino Mercator na Vozniški poti. 
 
Župan pove, da moramo preveriti, kako so postavljeni znaki, zarisati moramo cestišče in 
zarisati parkirišča vzdolžno s cesto. O tem smo seznanili tudi komandirja Policijske 
postaje Ruše. Trenutno je tam ozko grlo. Ko bomo imeli vse urejeno, bomo en teden 
opozarjali, potem pa tudi kaznovali. 
 
Edvard Goričan: 
Pove, da je pri Zalerju v Puščavi podrto kužno znamenje. Predlaga, da ga zavarujemo 
(pred odtujitvijo) in ponovno postavimo. 
Zeliščarkam je obljubljena souporaba sobe v KD Jožeta Petruna – kako daleč je? 
Na eno od naslednjih sej bi uvrstili točko: Upravljanje z našim vodovodom, s poudarkom 
na kvaliteti pitne vode pri uporabnikih in kakšni so dolgoročni načrti . 
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Župan pove, da se s predlogi strinja. 
 
Simona Grobelnik: 
Pove, da je problematika z Arrivo že bila pojasnjena. Predlaga, da se rešitev išče v smeri 
individualnega pristopa. 
O delu v šolski kuhinji smo že govorili in se dogovorili, glede kotlovnice pa naj bi dobili 
bolj podrobne informacije – načrt ogrevanja. 
Kako daleč so stvari pri obnovi kuhinje, ali imamo že ponudbe? 
 
V nadaljevanju so pisna vprašanja, na katera so odgovori že bili poslani in so dostavljeni 
tudi na mizo na sami seji. Odgovori so s strani gospe Zelenik. Zanima pa jo, kakšno je 
stališče občine. 

1. V zvezi s financiranjem plezalne stene smo v proračunu rezervirali sredstva, ki so se izkazala za nekoliko prenizka 
(v bruto znesku bo potrebnih cca 29,000 EUR, kar je cca 7,000 več od trenutno planiranega) – pri tem ne pozabimo, 
da dobi Občina sredstva v višini 85% vrnjena, tako da dejanski strošek Občine bistveno manj zraste tudi zaradi tega 
povišanja. Zanimajo me možne rešitve:  

a) Ali lahko z vidika uspešnega kandidiranja prijavitelj dokazuje zadostnost sredstev na podlagi Odloka in možnosti 
prerazporeditev, ki jih le ta omogoča (morda s priloženo izjavo Občine, da bodo sredstva tako zagotovljena)? 

b) Ali lahko npr. rešitev iščemo preko bruto in neto zneskov (da je v proračunu neto znesek - bi bilo to sprejemljivo z 
vidika uspešnega kandidiranja na razpis)?  

c) Ali je zato potreben rebalans proračuna - če da, me zanima, kdaj točno je le ta predviden? 

2. Kako je na splošno z detektiranimi projekti naše Občine, ki bodo kandidirali za sredstva v okviru LASa? Ali smo 
naredili dovolj za ozaveščenost društev in tudi posameznikov o možnostih kandidiranja? Katere aktivnosti so bile 
izvedene v ta namen in katere so še predvidene? Ali so se predstavniki Občine in Upravnega odbora že kdaj sestali, 
da so zadeve čim bolj usklajene in posledično informacije transparentne? Če da, kdaj in kakšni so bili zaključki? Rada 
bi točno informacijo, kateri projekti so trenutno detektirani, tako s strani občanov, društev in tudi Občine ter njihove 
predvidene zneske.  
 
- Pri plezalni steni, da se prijavi na majski rok - vsekakor sem prepričana, da boste našli rešitev, kot pojasnilo pa še 
enkrat, da dokončna ponudba, ki jo je prejela Občina Lovrenc na Pohorju z vidika cene odstopa zaradi vse potrebne 
opreme njene funkcionalnosti (klini, vrvi...) - kar pošiljam g. Anžeju Bečanu, da se poveže z vami ali Markom ter 
dorečete zadevo.   
 
- Glede sestanka med Občino in predstavniki Upravnega odbora pa morda sklic čim prej - tudi tukaj hvala za včerajšnjo 
potrditev - predlagam, da na ta sestanek povabite tudi svetnike. Ni potrebe po ne vem kakšnem visoko formalnem 
sestanku, res gre bolj za transparentno izmenjavo informacij, razmišljanj, plana aktivnosti, ki bi jih bilo potrebno speljati, 
da bi se projekti zbudili predvsem v gospodarstvu... Vsekakor se moramo namreč zavedati, da so sredstva LAS-a 
prvenstveno namenjena gospodarstvu - zato je tako pomemben vidik ozaveščenosti potencialnih koristnikov - nato 
društvom, ki jim zaradi težav likvidnosti pri financiranju na pomoč priskoči Občina, in šele nato za projekte Občine.  
 
Nadalje vpraša, kako se je zaključila zadeva glede javnega dobra v zadevi Javornik. 
 
Župan pove, da je gospodu Jožetu Javorniku bil odgovor poslan. Gospod Javornik je bil 
tudi pri njem. Preveriti pa moramo, da drugemu ne naredimo škode. 
Glede šole pove, da imamo novo ponudbo in bomo na začetku počitnic že lahko delali v 
šoli. Glede sredstev bomo videli, kaj bo prinesel javni razpis. Morda ne bo potrebno 
spreminjati proračuna. 
Kurilnica – čakamo na razpis. Meni, da ogrevanje ni ogroženo. 
LAS – odgovori direktor – pove, da je gospod Marko Rakovnik vezni člen med občino in 
gospo Zelenik, zato predlaga, da on predstavi projekte. 
 
Marko Rakovnik pove, da se je z gospo Zelenik pogovarjal o plezalni steni, ki je v 
proračunu. Nadalje čaka na rebalans premični oder, vzpostavitev spominskega parka v 
okolici osnovne šole, študija izvedljivosti za ponovni zagon vlečnice Kumen, projekt 
planinskega doma – idejna zasnova. Gospa Zelenikova bo preverila vse te projekte, kateri 
od teh dokumentov se lahko pripravijo. Idejne zasnove se lahko financirajo s pomočjo teh 
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sredstev. Kar pa se tiče PGD in PZI-jev pa ne, razen če so del celotne investicije. 
Pregleda nad individualno zainteresiranost pa nimamo. 
 
Simona Grobelnik predlaga, da se ljudi informira o projektih, predvsem pa preveri 
upravičenost nekaterih študij. Potrebno je vzpostaviti tudi kontakt z Upravnim odborom 
LAS. 
Nadalje prosi, da se preveri plezalna stena glede opreme in vrednosti in da se s 
Planinskim društvom najde ustrezna rešitev. 
 
Župan pove, da kar se tiče vlečnice, bomo odprli razpravo, prioriteto pa imamo druge. 
 
Leo Čelofiga vpraša, kako daleč je fitnes. 
Ob Mariborski cesti bi morali obvestiti lastnike zemljišč, da počistijo brežine, saj je to 
ogledalo našega kraja. 
Bankine ob Planinski cesti se morajo povaljati, drugače je preveč peska na cesti. 
Več elektro drogov je poševnih in podprtih, predlaga, da urgiramo pri Elektru Maribor 
 
Župan pove, da je elektro o slabih drogovih seznanjen in smo že večkrat urgirali. 
Glede fitnesa pove, da manjkajo še samo luči, saj vseh starih ne moremo več uporabiti. 
Pripeljejo še visečo mrežo, ki loči hodnik. Namestili bomo tudi kamere. Fitnes ne bo več 
brezplačen in se bo vodila evidenca vstopov. Otvoritev bi že morala biti, bo pa v kratkem. 
Pripravlja se pravilnik in cenik. 
 
Albina Pajtler pove, da je Planinska cesta državna cesta in bankine ureja upravljalec 
DRSC, ki določi obseg del. 
Parcela ceste od črpalke proti Lovrencu na Pohorju je izredno široka in več ali manj 
poteka po vrhu brežin. Najemniki kmetijskih zemljišč ne posegajo v brežino. Upravljalec 
ceste je dolžan počistiti tudi brežino. 
 
Tomaž Golob predlaga, da kar se tiče ceste, da se poslužimo Varnostnega sosveta in 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, da le ti opozorijo na slabo stanje bankin 
in košnjo na omenjenih brežinah. 
 
Barbara Jeseničnik Obrulj vpraša glede mostu čez Radoljno – pri žagi Šumer – Goričan, 
ki je v zelo slabem stanju. 
 
Župan pove, da ta most ni naš. Polomil pa ga je avtoprevoznik, ki je vozil les. Most bomo 
popravljali v dogovoru. 
 
Tomaž Golob pove glede avtobusnih prevozov, da so občine Lovrenc na Pohorju, Selnica 
ob Dravi in Ruše šle v dogovor z Arrivo, da se bo obdržala frekvenca prevozov. Naš 
interes je, da te linije ostanejo v čim večji meri. Glede delavskih vozovnic je potrebno najti 
pravo rešitev, da ljudje ne bodo oškodovani. 
Nadalje pove, da je na 13. redni seji dal pobudo za postavitev ogledala na križišču ceste 
Ob Radoljni in Žagarske – ali se dela na tem? 
V centru Lovrenca na Pohorju so še vedno gospodinjstva, ki še niso priključena na 
kanalizacijo, da se upirajo in se nočejo priključiti. Ali se v tej smeri kaj ukrepa? Ali se 
nekoga lahko prisili, da se mora priključiti na kanalizacijo? 
 
Župan odgovori, da se mora vsak občan priklopiti na kanalizacijo. 
 
Albina Pajtler pove, da je v letošnjem letu že izdala naročilnico za ogledalo. 



10 
 

Glede priključitve na kanalizacijo v trgu pove, da nekateri objekti niso priključeni iz 
dejstva, ker se ne morejo. V PZI, ki je izdelan, so že upoštevane globine, tako, da ko bo 
nova kanalizacija, se bodo lahko tudi ti objekti v trgu priklopili. 
V kolikor se nekdo noče priklopiti in to možnost ima, potem damo pobudo komunalnemu 
inšpektorju. 
Sprejeti pa moramo odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda, ki bo pravna podlaga 
za ukrepanje inšpekcije. V aktih PUPa imamo zapisano, da je priključitev obvezna in to 
UE Ruše pri izdaji gradbenega dovoljenja upošteva. 
 
Leo Čelofiga vpraša, kako se odraža vložek, ki ga damo Arrivi. 
 
Župan pove, da se je s podpisom pogodbe frekvenca prevozov povečala. Iščejo ustrezno 
rešitev.  
 
Tomaž Golob pove, da je že večkrat dal pobudo, da naj bodo seje bolj pogosto, da bodo 
lahko dnevni redi krajši. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pobude in vprašanja. 
 
 
Župan odredi 10 minutni odmor. 
 
 

AD/9 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE LOVRENC NA 

POHORJU ZA LETO 2016 – SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Bronislava Paulič razloži zaključni račun za leto 2016. 
 
Razprava o splošnem delu: 
Edvard Goričan vpraša, če so kolone v zaključnem računu predpisane (3/4).  
Iz bilance izhaja, da je bila občina dokaj varčna, tudi zadolženost je manjša. Je pa škoda, 
da je izpad pri stavbnih zemljiščih – 9.853 € (znižanje pravnim osebam zaradi težav) in 
zakaj ni bilo refundiranih sredstev za programe javnih del v višini 22 tisoč EUR. 
 
Bronislava Paulič odgovori, da kolone niso predpisane. Glede javnih del pove, da tudi 
odhodki niso v celoti realizirani. 
 
Razprava o posebnem delu: 
Leo Čelofiga – stran 41 – SM 414054 – zakaj ni realizacije (cca 4.000 €)? 
 
Bronislava Paulič pove, da ni realiziran »ribnik pod cerkvijo sv. Lovrenca«. 
 
Edvard Goričan pove, da se z vsemi obrazložitvami ne more strinjati, predvsem če 
pogledamo na 35. strani – Program reforme v kmetijstvu. V štirih programih nismo 
izkoristili nič, en program pa eno tretjino, tako je skupno samo 21% realizacije.  
Sanacija Jodlovega plaza ni realizirana, projekt Ceste vstaje ni realiziran, rekonstrukcija 
ceste na Činžat ni realizirana, vzdrževanje zbirnega centra ni realiziran, prostorski načrt 
ni realiziran, projekt obnove cerkve sv. Radegunde tudi ni pripravljen, … 
 
Albina Pajtler pove, da je v obrazložitvi zapisano, zakaj ni realizacije na Jodlovem plazu. 
Dela so realizirana in ker nismo dobili garancije, smo zadržali izplačilo. Mi smo ravnali 
gospodarno. 



11 
 

Kar se tiče ceste Činžat – Fišer žaga pove, da smo zavestno ohranjali sredstva, da smo 
jih lahko prenesli v letošnje leto. 
 
Bronislava Paulič pove glede kmetijstva, da so razpisi bili odprti do decembra in ko je bil 
rebalans, še nismo mogli vedeti, koliko sredstev obdržati. Res pa je, da smo že zaznali 
potrebo po spremembi programov z novimi ukrepi. 
 
Simona Grobelnik pove, da gre samo zato, da evidentiramo, kakšne potrebe zaznavamo 
na našem področju in te programe vključimo med ukrepe. Realizacija na kmetijstvu je že 
več let porazna. 
 
Župan pove glede vodovoda na Rdeči breg, da nismo dobili gradbenega dovoljenja, saj 
nas je blokiral Zavod za gozdove, saj nam ni dal služnosti. Nismo mogli dokazati, da je 
vodovod v javnem interesu. Tako smo morali to služnost plačati, čeprav zakon določa 
drugače. 
 
Leo Čelofiga – stran 48 – investicija v KD – zakaj se ni realiziralo? 
 
Marko Rakovnik pove, da je bila investicija obnova oken in investicija še ni bila zaključena 
in je planirana za leto 2017 na istih postavkah. 
Za investicijsko vzdrževanje prireditvenega centra pa bo podal pisno poročilo. 
 
Župan pove, da meni, da gre za obnovo tal v fitnesu, ki pa niso bila v popisu del, saj so 
naknadno ugotovili, da ne ustreza. 
 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje 
 

5. SKLEP: Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 
in nadalnj.) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 
65/2016), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 16. redni seji, 
dne 06.04.2017, sprejel v prvi obravnavi 

 
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 

2016 
 

Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan odpre drugo obravnavo zaključnega računa. 
 
Ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

6. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme vse člene (od 
1. do 15. člena) hkrati. 

Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
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Nadalje da v odločanje 
 

7. SKLEP: Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 
in nadalnj.) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 
65/2016), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 16. redni seji, dne 
06.04.2017, sprejel  

 
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 

2016 
 
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 Zaključnega računa Občine 
Lovrenc na Pohorju za leto 2016 – skrajšani postopek. 
 
 
 

AD/10 
SEZNANITEV S POROČILOM O DELU IN PORABI SREDSTEV NADZORNEGA 

ODBORA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2015 IN 2016. 
 
Gregor Krajnc svet seznani s poročilom o delu in porabi sredstev nadzornega odbora. 
Konstitutivna seja je bila izvedena 8.4.2015, na njej so bili vzpostavljeni pogoji za delovanje 
nadzornega odbora (NO), za predsednika NO je bil izvoljen Gregor Krajnc, za namestnika je bil 
pooblaščen Robert Gričnik. Za administrativno pomoč pri delu nadzornega odbora je župan 
imenoval Dušana Jakopa.  
 
Letni program dela in nadzora za leto 2015 je nadzorni odbor sprejel prav tako junija 2015 na 
korespondenčni seji. V letu 2015 se je nadzorni odbor na redni seji sestal še enkrat in sicer v 
septembru, kjer občinska uprava poročala o izvrševanju proračuna Občine Lovrenc na Pohorju 
za leto 2015 - za obdobje januar – junij 2015 in januar – avgust 2015. Sprejeti so bili sklepi o 
izvedbi nadzorov in imenovani vodje nadzorov: 
 

a. Nadzor zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014 – 
Mihela Škrabl, nadzor v oktobru 2015. 

b. Pregled javnih naročil, ki so bila izvedena v letu 2014 ali prej in so imela 
učinek na leto 2014 – Robert Gričnik, nadzor v novembru 2015. 

c. Nazor nad razpolaganjem z nepremičnim premoženjem – Mihela Škrabl, 
nadzor v novembru 2015. 

d. Nadzor nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in 
padavinskih voda v občini Lovrenc na Pohorju – Gregor Krajnc, nadzor v 
novembru 2015. 

e. Nadzor zadolževanja – Robert Gričnik, nadzor v novembru 2015. 
 
 
Nadzor zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014 
 
SKLEPNA UGOTOVITEV: V okviru ugotavljanja zakonitosti in pravilnosti poslovanja  smo 
pregledali računovodske podlage za knjižbe na posameznih kontih. Ugotavljamo, da so podlage 
za knjižbe ustrezno dokumentirane oz. občina razpolaga z verodostojnimi računovodskimi 
listinami.  
Kar zadeva sistem notranjega nadzora ugotavljamo, da obstajata dva občinska akta, eden iz leta 
2002 in drugi iz leta 2008. Od tega register tveganj po sprejetju ni bil več posodobljen. 
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SKLEPNO PRIPOROČILO: Vodstvu občine predlagamo, da redno posodablja register tveganj, 
upoštevajoč tveganja, ki so se v zadnjem obdobju uresničila. Konkretno izpostavljamo tveganja, 
ki nastanejo za občino pri sklepanju pogodb z izvajalci predvsem večjih javnih naročil. 
Predlagamo vodstvu občine, da naroči izvedbo notranje revizije na področju celotnega sistema 
notranjega nadzora in znotraj tega nad registrom tveganj Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
 
Pregled javnih naročil, ki so bila izvedena v letu 2014 ali prej in so imela učinek na leto 
2014 
 
SKLEPNA UGOTOVITEV: Pri pregledu posredovanih pogodb, dodatkov k pogodbam, aneksov 
in naročilnic, nepravilnosti s strani Nadzornega odbora niso bile ugotovljene. 
 
Sklepno priporočilo zato ni bilo izdano. 
 
 
Nazor nad razpolaganjem z nepremičnim premoženjem 
 
SKLEPNA UGOTOVITEV: V okviru ugotavljanja zakonitosti in pravilnosti poslovanja  smo 
pregledali načrte razpolaganja z nepremičnim premoženjem in poročila o realizaciji načrtov. 
Ugotavljamo, da so načrti pripravljeni v obliki, kot jo predvideva Zakon o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS in Uredba o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju Uredba).  
 
Kljub temu, da je spoštovana oblika obrazcev 1-4, kot so predpisani v prilogi Uredbe, načrti ne 
vsebujejo ekonomske utemljenosti posameznih pravnih poslov, ki bi služili kot potrebna podlaga 
za odločanje občinksega sveta. 
  
Kot pomanjkljivost ugotavljamo, da poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem 
ni obravnavano na seji občinskega sveta. Uredba predvideva, da se poročilo obravnava skupaj z 
zaključnim računom. Poročilo je skopo in občinskemu svetu tudi v primeru obravnave ne bi dal 
širše informacije v delu, ki se nanaša na predvidene posle, ki niso bili izvedeni. 
 
SKLEPNO PRIPOROČILO: V zvezi z vsebino dokumentov priporočamo naslednje. Načrti 
ravnanja s stvarnim premoženjem naj se dopolnijo tako, da je vključena ekonomska utemeljenost 
poslov. Ker gre za večje število načrtovanih poslov bi zaradi ohranitve preglednosti zadoščalo, 
da se posli pojasnijo po smiselno povezanih celotah (npr. nakupi parcel v zvezi z rekonstrukcijo, 
gradnjo ceste ipd.) oz. posebej za posamezne večje posle. 
Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem naj se vsaj za večje predvidene 
posle dopolni na način, da se navede izvedene aktivnosti v zvezi z realizacijo posla, razloge za 
neizvedbo in nadaljnje načrte za realizacijo. 
 
V zvezi z obravnavo dokumentov in poročanjem priporočamo, da se poročila o realizaciji načrtov 
ravnanja s stvarnim premoženjem obravnava na sejah občinskega sveta skupaj z obravnavo 
zaključnega računa in se na ta način zagotovi spoštovanje 14. člena Uredbe. 
 
 
Nadzor nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v 
občini Lovrenc na Pohorju 
 
SKLEPNA UGOTOVITEV: V okviru ugotavljanja zakonitosti in pravilnosti poslovanja  smo 
pregledali pravne podlage za izvajanje koncesije. V okviru ocenjevanja učinkovitosti in 
gospodarnosti nadzorni odbor na podlagi prejetih pojasnil ugotavlja, da koncedent ne spremlja 
izvajanje koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Lovrenc na 
Pohorju. Tako ugotavljamo, da v času do izvedbe nadzora občina ni ravnala z zadostno 
skrbnostjo, ni zahtevala poročanja koncedenta Nigrad in tako tudi ni spremljala meritev voda na 
izhodu iz čistilne naprave v potok Radoljna.  
 
Čistost vode na izhodu iz čistilne naprave je posamezni ključni kazalec od katerega je odvisna 
učinkovitost in gospodarnost investicije v čistilno napravo. Investicijo je delno financirala občina 
sama, delno pa jo od priključitve na nov kanalizacijski sistem že več kot desetletje financirajo 
občani Lovrenca na Pohorju s plačevanjem storitve odvajanja komunalnih in padavinskih 
odpadnih vod. 
 
Občina Lovrenc na Pohorju ne zahteva od izvajalca koncesije, da poroča o meritvah vode. Brez 
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spremljanja tega kazalca ne more z gotovostjo trditi, da v Radoljno teče očiščena odpadna voda, 
kar postavlja upravičenost investicije v kanalizacijski sistem in plačevanja storitve odvajanja 
komunalnih in padavinskih odpadnih vod s strani občank in občanov Lovrenca na Pohorju pod 
vprašaj. Storitev namreč ni opravljena s tem, ko komunalne odpadne vode odtečejo od 
gospodinjstev ampak, ko odpadne vode očiščene iztečejo iz čistilne naprave v Radoljno. Prav 
zaradi nekdaj napeljanih kanalizacijskih cevi v lovrenške vodotoke je bil zgrajen nov kanalizacijski 
sistem in izgrajena čistilna naprava. 
 
Dopolnitev sklepne ugotovitve upoštevajoč odzivno poročilo Nigrada: k zgornjim navedbam 
dodajamo, da iz odgovorov Nigrada izhaja, da je občina novembra in decembra 2016, torej v času 
po opravljenem nadzoru, opravila pregled obratovalnega dnevnika in zahtevala izpise 
obratovalnega monitoringa, kar kaže na začetek aktivnosti nadzora nad izvajanjem koncesije. 
Zaradi spora z Nigradom o višini storitvene pristojbine je bil s strani občine angažiran zunanji 
strokovnjak. 
 
SKLEPNO PRIPOROČILO: Občini Lovrenc na Pohorju priporočamo, da vzpostavi interni sistem 
nadzora nad upravljanjem čistilne naprave. Kar pomeni, da na podlagi določil koncesijske 
pogodbe, ki govorijo o nadzoru občine, na podlagi veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in na 
podlagi dobrih praks, ki veljajo za upravljanje čistilnih naprav določijo redne aktivnosti, ki jih bodo 
zaposleni občine in zunanji strokovnjaki izvajali za to, da bo Občina Lovrenc na Pohorju vseskozi 
nadzorovala ali upravljanje čistilne naprave poteka skladno z določili koncesijske pogodbe in 
veljavnimi predpisi v RS. Ker gre za nadzor nad dejavnostjo, ki zahteva posebna znanja, naj 
vodstvo občine presodi, ali je za vzpostavitev sistema nadzora nad upravljanjem čistilne naprave 
potreben angažma zunanjega strokovnjaka. 
 
Od koncesionarja Nigrad naj občina zahteva redno poročanje o opravljenih meritvah na čistilni 
napravi (obratovalni monitoring). Priporočamo, da redno (večkrat letno) naroči meritve, ki jih izvaja 
od Nigrada neodvisni strokovnjak. Torej ob oddaji ponudbe poda izjavo o neodvisnosti oz. navede 
morebitni obstoj konflikta interesov.  
 
Nadzornemu odboru priporočamo, da nadaljuje z nadzorom izvajanja koncesije čiščenja 
komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Lovrenc na Pohorju, nadzor pa razširi tudi na 
delovanje kanalizacijskega omrežja v občini. Zaradi potrebnih strokovnih kompetenc pri nadzoru, 
ki jih člani nadzornega odbora nimajo predlagamo, da za pomoč pri nadaljevanju nadzora najame 
neodvisnega zunanjega izvedenca oz. strokovnjaka. 
 
 
Nadzor nad zadolževanjem 
 
SKLEPNA UGOTOVITEV: V okviru ugotavljanja zakonitosti in pravilnosti poslovanja  občine v 
okviru ciljev, namena in obsega zadolževanja občine, nadzorni odbor po stanju na dan 
31.12.2014 ni ugotovil kršitev v zvezi z zadolževanjem in je bilo najemanje kreditov skladno z 
zahtevami veljavne zakonodaje in podzakonskih aktov s področja zadolževanja občin. 
 
Sklepno priporočilo zato ni bilo izdano. 
 
PORABA SREDSTEV ZA DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA V LETU 2015 IN 2016 
 
Za delovanje nadzornega odbora je bilo v letu 2015 predvidenih 1.850 EUR, v to je bilo zajeto plačilo 
sejnin za pet sej in udeležba vseh treh članov na enem izobraževanju. Za svoje delovanje je v letu 2015 
dejansko porabil 1.045 EUR. 

 2015 2016 
Sejnine članov  €301   €0  
Izobraževanje  €744  €0  
Zunanji izvedenec  €0   €0  
Skupaj  € 1.045  € 0 
 

Za delovanje v letu 2016 je bilo predvidenih 2.350 EUR, dejansko porabljeno je bilo 0 EUR, v celotnem 
dvoletnem obdobju skupaj 1.045 EUR.  
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Razprava: 
Albina Pajtler pove, da ima pripombo in sicer predlaga, da odbor v tekstu popravi in sicer, 
da se plačuje storitev čiščenja in ne odvajanja (stran 3). 
 
Gregor Krajnc pove, da bodo pripombo vzeli na znanje. 
 
Leo Čelofiga izrazi pohvalo za opravljen velik obseg dela, ki so ga opravili. Morda 
priporočilo po več timskega dela, da bi morda nekatere nadzore opravili lažje. Pa tudi 
pohvala občini, saj je iz poročil vidno, da je poslovanje ustrezno, da so priporočila vzeli 
resno.  
 
Gregor Krajnc pripomni, da pričakuje do konca maja 2017 odziv občine, kako so sprejeta 
in realizirana priporočila. 
 
Simona Grobelnik pove, da je iz poročil vidno, da so naravnana k temu, da delo poteka 
še boljše. 
 
Župan pove, da je z nadzori zadovoljen, saj je nadzorni odbor predvsem zato, da opozarja 
na napake v poslovanju. Stvari z javnimi službami so dokaj odprte in ima uprava s tem 
kar nekaj težav. Priporočila so dobra in jih bomo upoštevali. Uprava bo še naprej 
servisirala nadzorni odbor s podatki, ki jih bodo potrebovali. 
Izpostavi tudi problematiko s podjetjem Nigrad in Snaga, ki se vleče že od leta 2011. 
Problematiko Nigrad smo uspešno zaključili s pomočjo zunanjih strokovnjakov. 
 
Gregor Krajnc opozori, da nadzorni odbor v bistvu nadzira delovanje občine, ne morejo 
pa se postaviti v vlogo sodnika, lahko izdajajo mnenja, občina pa je operativni organ, ki 
lahko poseže v te konkretne odnose. 
 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje 
 

8. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, se na podlagi 47. 
člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 65/2016), na 16. redni 
seji dne, 06.04.2017 seznani s Poročilom o delu in porabi sredstev 
Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 in 2016. 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Seznanitev s Poročilom o delu in porabi sredstev 
Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 in 2016. 
 
 

AD/11 
POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z OBČINSKIM STVARNIM 

PREMOŽENJEM OBČINE LOVRENC NA POHORJU – ZA LETO 2016 
 
Albina Pajtler poda poročilo o realizaciji načrta ravnanja z občinskim premoženjem. 
 
Razprava:  
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Simona Grobelnik pove, da se iz poročil iz prejšnje točke se vidi, da bi se občinski svet 
seznanil s Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z občinskim stvarnim premoženjem 
občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016. Pri tem poročilu se vidi, da gre za gašenje 
požarov.  
Priporoča, če se lahko to poročilo v bodoče dopolni z realizacijo, da se navedejo 
razlogi, zakaj se določene zadeve ne izvedejo.  
Člani sveta vedno dobivajo ustne razlage, kar se tiče planov in realizacije, prav pa 
je, da se te razlage tudi zapišejo. 
 
Albina Pajtler pove, da se s povedanim strinja. Lahko pa da informacijo, da je vzrok za 
nerealizacijo pri večini primerih pri prodaji zemljišč, ker operativno nimamo koga, ki bi 
delal na tem področju. … 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

9. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju je na 16. redni seji 
dne, 06.04.2017, obravnaval in sprejel Poročilo o realizaciji načrta ravnanja 
z občinskim stvarnim premoženjem občine Lovrenc na Pohorju za leto 
2016. 

Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z občinskim 
stvarnim premoženjem občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016. 
 
 

AD/12 
Obravnava in sprejem Odloka o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na 
Pohorju za leto 2017 - hitri postopek 
 
Bronislava Paulič razloži odlok. 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

10. SKLEP: Na podlagi 14. člena Statuta občine Lovrenc na Pohorju 
(UGSO, št.: 65/16), na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, 
št. 11/11, s spremembami in dopolnitvami) in skladno z Odlokom o 
proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 (UGSO št.: 5/17), je 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 16. redni seji, dne 6.4.2017, 
sprejel v prvi obravnavi 

 
O D L O K 

o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju  
za leto 2017 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
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Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
Župan odpre drugo obravnavo odloka in da v odločanje 
 

11. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme vse 
člene (od 1. do 4. člena) hkrati. 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Nadalje da v odločanje 
 

12. SKLEP: Na podlagi 14. člena Statuta občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, 
št.: 65/16), na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11, 
s spremembami in dopolnitvami) in skladno z Odlokom o proračunu Občine 
Lovrenc na Pohorju za leto 2017 (UGSO št.: 5/17), je Občinski svet Občine 
Lovrenc na Pohorju na 16. redni seji, dne 6.4.2017, sprejel 

 
O D L O K 

o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju  
za leto 2017 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Odloka o porabi proračunske 
rezerve Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 - hitri postopek.  
 
 

AD/13 
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 2017. 

 
Dr. Žan Jan Oplotnik razloži Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske 
javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju v letu 2017. 
Elaborat je samo izhodišče za potrditve vrednosti, ki izhajajo iz njega. Višina 
subvencioniranje cene pa je tudi povezana s tem. Že nekaj let posodabljamo elaborat, s 
tem tudi zagotovimo nadzor nad stroškovnikom režijskega obrata, ki izvaja to javno 
službo. V letu 2016 je za to javno službo namenjenih cca. 57.800,00 €. V letu 2017 
pričakujemo, da bo ta strošek na podobni ravni. To pa pomeni, da v ceni storitve ne 
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prihaja do sprememb. Tudi letos se bo del cene subvencioniral (pričakuje se v višini 44% 
storitve). Zraven sodi tudi omrežnina, ki je ocenjena na 5,9 € za najmanjši priključek, temu 
pa sledi odločitev občinskega sveta, da bi se za ta namen dala ustrezna subvencija. 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

13. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 16. redni 
seji, dne 6.4.2017 potrdi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev 
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine 
za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na 
Pohorju v letu 2017, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. 
št. 87/2012). 

 
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 Elaborata o oblikovanju cene 
izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče 
omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na 
Pohorju v letu 2017. 
 
 

AD/14 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI MESEČNE VREDNOSTI OMREŽNINE ZA IZRABO 

JAVNE INFRASTRUKTURE PO KATERI SE IZVAJA OSKRBA S PITNO VODO ZA LETO 2017 
 
Dr. Žan Jan Oplotnik razloži Sklep o potrditvi mesečne vrednosti omrežnine za izrabo 
javne infrastrukture po kateri se izvaja oskrba s pitno vodo za leto 2017 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
14.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. 65/2016), je Občinski svet Občine 
Lovrenc na Pohorju, na 16 redni seji, dne 06.04.2017 sprejel  

S K L E P 
O POTRDITVI MESEČNE VREDNOSTI OMREŽNINE ZA IZRABO JAVNE INFRASTRUKTURE PO KATERI SE 

IZVAJA OSKRBA S PITNO VODO ZA LETO 2017  
I. 
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Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 16. redni seji, dne 06.04.2017 potrdi mesečne vrednosti 
omrežnine za izrabo javne infrastrukture po kateri se izvaja oskrba s pitno vodo za leto 2017 kot navedeno v 
tabeli: 
 

Dimenzija priključka Faktor omrežnine Omrežnina  v € 
(brez DDV) 

DN ≤ 20 1,00 5,9004 

20 < DN < 40 3,00 17,7013 

40 ≤ DN < 50 10,00 59,0042 

50 ≤ DN < 65 15,00 88,5063 

65 ≤ DN < 80 30,00 177,0126 

80 ≤ DN < 100 50,00 295,0210 

100 ≤ DN < 150 100,00 590,0420 

DN ≤ 150 200,00 1.180,0841 

 

II. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se 
od 01. 05. 2017 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 sprejem Sklepa o potrditvi mesečne 
vrednosti omrežnine za izrabo javne infrastrukture po kateri se izvaja oskrba s pitno 
vodo za leto 2017. 
 
 

AD/15 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI CENE IZVAJANJA STORITEV  OBVEZNE JAVNE 

SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017 
 
Dr. Žan Jan Oplotnik razloži Sklep o potrditvi cene izvajanja storitev  obvezne javne 
službe oskrbe s pitno vodo v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2017 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
15.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. 65/2016), 
je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 16. redni seji, dne 06.04.2017 sprejel  

S K L E P 
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O POTRDITVI CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO V OBČINI 
LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017 

I. 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 16. redni seji, dne 06.04.2017 potrdi ceno izvajanja storitev 
obvezne javne službe oskrba s pitno vodo v višini 0,5852 €/m3, razvidne iz elaborata za leto 2017. 

II. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se 
od 01. 05. 2017 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 sprejem Sklepa o potrditvi cene 
izvajanja storitev  obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Lovrenc na Pohorju 
za leto 2017. 
 
 

AD/16 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA 

CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE 
SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO TER PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA 

UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI 
LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017 

 
Dr. Žan Jan Oplotnik razloži Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja 
storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter pripadajoče 
omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na 
Pohorju za leto 2017. 
Cena za uporabnike ostaja enaka. Subvencije je nekoliko nižja, ker se je tudi omrežnina 
nekoliko znižala. 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
16.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. 65/2016), je Občinski svet Občine 
Lovrenc na Pohorju, na 16. redni seji, dne 06.04.2017, 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 
OD 01.05.2017 DO 31.12.2017 

I. 
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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 obdobju od 01.05.2017 do 31.12.2017, subvencionirala v naslednji višini: 

a) Subvencioniranje cene izvajanja storitev – oskrba s pitno vodo 

Subvencija cene                                            
izvajanje storitev                                

oskrba 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 

od 
01.05.2017 

do 
31.12.2017 

  44,60 0,2610 0,2858 90.000,00 17.148,00 

b) Subvencioniranje cene omrežnine – oskrba s pitno vodo 

Omrežnina – oskrba s pitno vodo 

% 

Znesek 
subvencije 

brez 
DDV/mes. 

Znesek 
subvencije z 

DDV 

ŠTEVILO 
PRIKLJUČKOV 

SUBVENCIJA
CENA 

OMREŽNINE 
od 

01.05.2017 
do 

31.12.2017 
EUR 

DIMENZIJA PRIKLJUČKA FAKTOR 
OMREŽNINE 

 z DDV 

Priključek DN ≤ 20 1,00 82,32 4,8572 5,3187 712 30.295,32 
Priključek <20  DN < 40 3,00 91,04 16,1156 17,6466 52 7.340,99 
Priključek 40 ≤ DN < 50 10,00 84,44 49,8238 54,5571 7 3.055,20 
Priključek 50 ≤ DN < 65 15,00 86,80 76,8221 84,1202 2 1.345,92 
Priključek 65 ≤ DN < 80 30,00 93,40 165,3284 181,0346 0 0,00 
Priključek 80 ≤ DN < 100 50,00 95,19 280,8331 307,5123 0 0,00 
Priključek 100 ≤ DN < 150 100,00 76,36 450,5320 493,3326 0 0,00 
Priključek DN ≤ 150 200,00 76,36 901,0741 986,6762 0 0,00 

      42.037,43 

 

II. 
Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.05.2017 do 31.12.2017. 

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 2017, 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. 
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Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se 
od 01. 05. 2017 naprej.  
 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 0075-0026/2016 z dne 22.12.2016. 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi višine 
subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov 
in naprav v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2017. 
 
 

AD/17 
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 2017 

 
Dr. Žan Jan Oplotnik razloži Elaborat 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 2017. 
Druga javna služba je odvajanje komunalne in odpadne vode. Tudi tukaj lahko ugotovimo, 
da je v letu 2016 bil stroškovnik v višini cca. 28.099,00 €. Za letošnje leto načrtujem 
22.000,00 €.  Novo je to, da zaračunana cena uporabniku do sedaj je bila nič, subvencija 
je bila do sedaj 100%. V letošnjem letu je prišlo do bistvene sprostitve na področju 
čiščenja. Del te cene bi se sedaj lahko pokril s ceno odvajanja, to je da se cena letos ne 
subvencionira. Drugi del cene je omrežnina, ki je bila do sedaj v celoti subvencionirana, 
letošnje leto pa smo poiskali razmerje, da se 3,00 € omrežnine (40%) zaračuna 
uporabniku, 60% pa se subvencionira. Položnica bo sedja po novem dejansko nižja in bo 
v višin 1,40 €/m3. Na letni ravni proračun pridobi cca. 30.000,00 €. 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
17.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 16. redni seji, dne 

6.4.2017 potrdi Elaborat 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 2017, z dne 20.3.2017, skladno 
z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. št. 87/2012). 

 
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 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 2017. 
 
 

AD/18 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI CENE IZVAJANJA STORITEV 

OBVEZNE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE 
 
Dr. Žan Jan Oplotnik razloži Sklepa o potrditvi cene izvajanja storitev obvezne javne 
službe odvajanja komunalne odpadne vode. 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato 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 – 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. 65/2016), je Občinski svet Občine Lovrenc 
na Pohorju, na 16. redni seji, dne 6.4.2017, sprejel 

 
SKLEP 

O POTRDITVI CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE 
ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE 

 
I. 

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 16. redni seji, dne 6.4.2017 potrdi ceno 
izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v višini 
0,2740 €/m3, razvidne iz elaborata za leto 2017 z dne 20.3.2017. 

II. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporablja pa se od 01. 05. 2017 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 sprejem Sklepa o potrditvi cene 
izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja komunalne odpadne vode. 
 
 
 
 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO272
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6060
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6060
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6060
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=230480e0-9c84-4f05-bb32-37421c3732b8
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AD/19 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE CENE OMREŽNINE ZA 

UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV ZA 
ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI LOVRENC NA POHORJU 

ZA LETO 2017 
 
Dr. Žan Jan Oplotnik razloži Sklep o določitvi višine cene omrežnine za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje komunalne odpadne vode v občini 
Lovrenc na Pohorju za leto 2017. 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
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 – 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. 65/2016) je Občinski svet Občine 
Lovrenc na Pohorju, na 16. redni seji, dne 6.4.2017, sprejel  

S K L E P 
O DOLOČITVI VIŠINE CENE OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH 
INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV ZA ODVAJANJE KOMUNALNE 
ODPADNE VODE V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017 
 
I. 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 16. redni seji, dne 6.4.2017 potrdi ceno omrežnine za uporabo 
javnih infrastrukturnih objektov in naprav obvezne javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v 
višini, razvidne iz elaborata za leto 2017 z dne 20.3.2017: 
 

DIMENZIJA PRIKLJUČKA 
  FAKTOR 

OMR 

 CENA OMR 
BREZ DDV 
(€/mesec) 

DN ≤ 20  1,00  7,5692 

20 < DN < 40  3,00  22,7076 

40 ≤ DN < 50  10,00  75,6920 

50 ≤ DN < 65  15,00  113,5380 

65 ≤ DN < 80  30,00  227,0760 

80 ≤ DN < 100  50,00  378,4600 

100 ≤ DN < 150  100,00  756,9200 

DN ≤ 150  200,00  1.513,8400 

 
 

II. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 
05. 2017 naprej. 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
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Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi višine 
cene omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje 
komunalne odpadne vode v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2017. 
 
 

AD/20 
OBRAVNAVA IN SPREJEM 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 2017 
 
Dr. Žan Jan Oplotnik razloži višino 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 2017. 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato 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 – 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. 65/2016), je Občinski svet Občine 
Lovrenc na Pohorju, na 16. redni seji, dne 6.4.2017, 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 2017 

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 2017, 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 
od 1.5. do 
31.12.2017 

EUR 
z DDV 

  0,00 0,0000 0,0000 80.500 0,0000 
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b) Subvencioniranje cene omrežnine – komunalne in padavinske odpadne vode 
 

Omrežnina - odvajanje komunalne 
odpadne vode 

% 

Znesek 
subvencij

e v EUR 
brez 

DDV/mes. 

Znesek 
subvencije 

v EUR z 
DDV/mes. 

ŠT.PRIKLJ
. 

SUBVENCIJA 
od 1.5. do 

31.12.2017 

EUR 

DIMENZIJA 
PRIKLJUČKA 

FAKTOR 
OMREŽNINE   z DDV 

Priključek DN ≤ 20 1 60 4,5415 4,9730 563 22.398,23 
Priključek <20  DN < 40 3 60 13,6246 14,9189 49 5.848,21 
Priključek 40 ≤ DN < 50 10 60 45,4152 49,7296 7 2.784,86 
Priključek 50 ≤ DN < 65 15 60 68,1228 74,5945 2 1.193,51 
Priključek 65 ≤ DN < 80 30 60 136,2456 149,1889 0 0,00 
Priključek 80 ≤ DN < 
100 50 60 227,0760 248,6482 0 0,00 

Priključek 100 ≤ DN < 
150 100 60 454,1520 497,2964 0 0,00 

Priključek DN ≤ 150 200 60 908,3040 994,5929 0 0,00 
SKUPAJ      621 32.224,81 

 
II. 

Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.05.2017 do 31.12.2017 
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 2017 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. 05. 
2017 naprej.  
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 0075-0025/2016, z dne 22.12.2016. 
 
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 o določitvi višine 
subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja komunalne in 
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padavinske odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih 
objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2017. 
 
 

AD/21 
SEZNANITEV Z ELABORATOM O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE OBČINSKE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA LETO 2017, FEBRUAR 
2017, IN CENIKOM STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB RAVNANJA 

S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI LOVRENC NA POHORJU 
 
Dr. Žan Jan Oplotnik razloži Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2017, 
februar 2017, in cenikom storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja 
s komunalnimi odpadki v občini Lovrenc na Pohorju 
 
Župan pove, da smo na sejo vabili tudi predstavnike Snage, ki pa se seje niso udeležili. 
 
Razprava: 
Simona Grobelnik vpraša, če je to enaka zadeva kot smo jo že obravnavali v lanskem 
letu. Ali z nepotrditvijo sklepa ne pridemo v nek čuden položaj? 
 
Dr. Žan Jan Oplotnik pove, da je na vse to vmes že bil epilog. Korak naprej je bil, ko je 
občinski svet potrdil cenik, ki je podjetju Snagi dal obveznost, da dela po tem ceniku. 
Podjetje to sicer ignorira. Občina jih je na to dolžna opozoriti in iz tega izhaja pogodbena 
kazen. Predlog cenika pa ni v skladu s koncesijsko pogodbo, zato ga ne morete potrditi. 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
21.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju se na 16. redni seji, dne 

06.04.2017, seznani z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki za leto 2017, februar 2017 in cenikom storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 
v Občini Lovrenc na Pohorju.  

 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 16. redni seji, dne 
06.04.2017, ne potrdi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki za leto 2017, februar 2017, ter ne potrdi cenika storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini 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: Seznanitev z Elaboratom o oblikovanju cen 
izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki za leto 2017, februar 2017, in cenikom storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Lovrenc na Pohorju. 
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Župan se zahvali za prisotnost in zaključi 16. redno seje Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 
 
 
 
   Zapisnikar:         Župan 
 
Dušan Jakop              Joško Manfreda 
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