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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:0321-0004/2015-021 
Datum: 12.1.2018 

 
 
 

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

21. redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: 
OS), ki je bila v četrtek, 11.1.2018, 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, Matjaž Manfreda - SD - 
SOCIALNI DEMOKRATI, Edvard Goričan - Marko Rakovnik za župana, Tomaž Golob 
- Tomaž Golob - neodvisen kandidat, Rok Urnaut - Lista Davida Kranjca, Marija 
Perklič - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, Leo 
Čelofiga - Lista Leo Čelofiga, Simona Grobelnik - Marko Rakovnik za župana, Aleš 
Ribič, - Lista za gospodarstvo in razvoj,Boštjan Petelin - Neodvisna lista za varnost 
in pomoč. 
 
3. Odsotni: Maksimiljana Obrulj - SD - SOCIALNI DEMOKRATI,opr., Barbara 

Obrulj Jeseničnik - Lista Leo Čelofiga, opr.. 
 
4. Ostali prisotni: Irena Kukovec Stajan, Bronislava Paulič, Marko Rakovnik, Gregor 

Krajnc /Predsednik Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju, 
Anžej Bečan /Večer/, 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). 
 
 

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

AD2 
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 

 
Župan pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda 21. redne 
seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo. 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti.  
2. Potrditev dnevnega reda 21. redne seje. 
3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju zunanjega strokovnjaka pri nadzoru 

nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in 
nad javnim kanalizacijskim sistemom v občini Lovrenc na Pohorju. 

4. Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 
2018 – prva obravnava. 

 
Župan predlaga, da uvrstimo dodatno točko na dnevni red: Obravnava in sprejem 
soglasja k Sklepu o določitvi cen programov vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju. 
 
Razprava: 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje  
 
1.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju uvrsti dodatno točko na 

dnevni red: Obravnava in sprejem soglasja k Sklepu o določitvi cen 
programov vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju. 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Nadalje da v razpravo dopolnjen dnevni red. 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje  
 
2.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju 

sprejme naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti.  
2. Potrditev dnevnega reda 21. redne seje. 
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3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju zunanjega strokovnjaka pri 
nadzoru nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in 
padavinskih voda in nad javnim kanalizacijskim sistemom v občini Lovrenc 
na Pohorju. 

4. Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za 
leto 2018 – prva obravnava.  

5. Obravnava in sprejem soglasja k Sklepu o določitvi cen programov vrtca pri 
OŠ Lovrenc na Pohorju. 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
 
 

AD3 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O IMENOVANJU ZUNANJEGA 

STROKOVNJAKA PRI NADZORU NAD IZVAJANJEM KONCESIJE ČIŠČENJA 
KOMUNALNIH, ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA IN NAD JAVNIM 
KANALIZACIJSKIM SISTEMOM V OBČINI LOVRENC NA POHORJU 

 
Župan pove, da je prav, da sledimo nadzornemu odboru in ga podpremo v predlaganem 
nadzoru. 
 
Predsednik Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: nadzorni 
odbor) Gregor Krajnc se vsem opraviči za odsotnost na zadnji seji občinskega sveta. 
Nadalje predstavi predlog, razloge in postopek izbora. 
Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju (NO) je na svoji seji, dne 20. 10. 2017, 
obravnaval ponudbe za opravljanje storitve zunanjega neodvisnega strokovnjaka, ki bi 
NO nudil podporo pri pregledu zakonitosti in smotrnosti delovanja čistilne naprave v 
upravljanju koncesionarja Nigrad d.d. in nad javnim kanalizacijskim sistemom. 
 
Razlog za najem zunanjega strokovnjaka 
V letnem načrtu dela za leto 2017 je nadzorni odbor opredelil Nadzor (št. 5) nad 
izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, ki je bil uvrščen 
v program dela na podlagi priporočila, ki izhaja iz prejšnjega nadzora na tem področju. 
Znotraj njega je bilo ugotovljeno, da 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. Priporočilo je bilo, da nadzor razširi tudi na delovanje 
kanalizacijskega omrežja v občini, saj gre za dve medseboj povezani področji, kar 
predvideva nadzor št. 6. Zaradi potrebnih strokovnih kompetenc pri nadzoru, ki jih člani 
nadzornega odbora nimajo, je bilo predlagano, da za pomoč pri nadaljevanju nadzora 
najame neodvisnega zunanjega izvedenca oz. strokovnjaka. 
 
Postopek izbora in vsebina ponudb 
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Občina Lovrenc na Pohorju je za svoje potrebe v letu 2016 že najela zunanjega 
strokovnjaka g. Siva Repa. Na skupnem sestanku s predsednikom NO je župan Občine 
Lovrenc na Pohorju g. Joško Manfreda predlagal, da se tudi za potrebe dela nadzornega 
odbora najame usluge g. Repa. Na njegovo pobudo je bil z njim v mesecu aprilu opravljen 
sestanek, ki ga je opravil Gregor Krajnc. Upoštevajoč potrebe nadzornega odbora sta 
skupaj ugotovila, da je smiselno angažirati strokovnjaka, ki v okviru svojih storitev ponuja 
tudi izvedbo vzorčenja in laboratorijskih meritev odpadne vode na vtoku in iztoku iz 
čistilne naprave. 
 
Zato je nadzorni odbor 16. avgusta 2017 poslal naslednje povpraševanje trem 
ponudnikom, za katere je menil, da bodo omenjeno storitev sposobni opraviti: 
  
a. Izvedbo kontrolnih meritev komunalne odpadne vode na vtoku in iztoku iz komunalne 
čistilne naprave v Lovrencu na Pohorju z 2.000 PE. 

V skladu z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list 
RS, št. 98/15), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo ((Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) in Pravilnika o prvih meritvah 
in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15) prosimo 
meritve vsaj naslednjih parametrov: 

·         Kemijska potreba po kisiku – KPK (na vtoku in iztoku) 

·         Biokemijska potreba po kisiku – BPK (na vtoku in iztoku) 

·         Celotni dušik (na vtoku in iztoku) 

·         Neraztopljene snovi (na iztoku) 

·         Amonijev dušik (na iztoku) 

Opcija: meritev pretoka, v kolikor se dogovorimo, da je to smotrno in izvedljivo. 

Kot je pojasnjeno zgoraj, to ni standardni obratovalni monitoring komunalnih odpadnih 
vod, saj gre za podporo nadzornemu odboru. 

b. Izvedba več 24 urnih vzorčenj reprezentativnih vzorcev komunalne odpadne vode pri 
različnih pogojih (obremenjenost ČN – vikend/delovni dnevi, vremenski pogoji – 
dež/sušno obdobje). 

c. Priporočila neodvisnega strokovnjaka v zvezi s potrebnimi morebitnimi nadaljnjimi 
ukrepi nadzorovanim osebam. Nadzorovani osebi sta Občina Lovrenc na Pohorju 
(koncedent) in Nigrad (koncesionar). 

V ponudbi vas naprošamo za izjavo o neodvisnosti oz. neobstoju konflikta interesov pri 
izvedbi storitve, upoštevajoč morebitno opravljanje storitev za nadzorovani osebi (Občina 
Lovrenc na Pohorju in Nigrad). 

Povpraševanje je poslal: 
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- Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Prvomajska ulica 
1, Maribor, 

- Vodnar d.o.o., Pot za Brdom 102, Ljubljana, 

- EKO Ekoinženiring d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem. 

Na povpraševanje sta se odzvala in pripravila ponudbi NLZOH in Ekoinženiring. Obe 
končni ponudbi sta priloga dokumenta. 

Celovito ponudbo, ki vključuje izvedbo storitev za vse tri točke a, b in c je oddal samo 
NLZOH. Ponudbi, kar zadeva vzorčenje in izvedbo laboratorijskih meritev sta med 
NLZOH in Ekoinženiring po izvedbi storitve primerljivi. NLZOH izvedbo štirih meritev 
ponuja za 2.647,33 EUR (2.757,64 EUR + 4% popust), medtem ko Ekoinženiring za 
2.425,36 EUR.  

Ponudbo za storitev pod točko c. Priporočila neodvisnega strokovnjaka v zvezi s 
potrebnimi morebitnimi nadaljnjimi ukrepi nadzorovanim osebam je podal samo NLZOH, 
medtem ko Ekoinženiring te storitve ni želel ponuditi. NLZOH je ponudbo opredelil kot: 

- Pregled letnih poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za čistilno napravo za 
pretekla leta in priprava mnenja; 4 ure, 

- Ogled čistilne naprave in priprava mnenja o delovanju čistilne naprave na podlagi 
meritev, ki jih bomo izvedli; 6 ur,  

- Strokovna podpora, priporočila nadzornemu odboru; 3 ure.  

Cena ure je 45,00 €. Skupaj 585,00 € + DDV.  

Na kompletno izvedeno delo NLZOH (postavke A, B in C), razen na obračun potnih 
stroškov, je ponujen 4 % popust. Celotna storitev NLZOH tako stane 3.422,77 EUR. V 
kolikor merilno mesto to omogoča, je predvidena opcijska storitev meritve pretoka, ki za 
posamezno merjenje stane 199,57 EUR, za štiri merjenja 798,29 EUR. Skupaj znaša 
4.221,06 EUR. 

NLZOH je kot zahtevano podal tudi Izjavo o neodvisnosti oz. neobstoju konflikta interesov 
pri izvedbi storitve, upoštevajoč morebitno opravljanje storitev za nadzorovani osebi 
(Občina Lovrenc na Pohorju in Nigrad). 

 

Predlog za imenovanje zunanjega strokovnjaka 

V skladu z 49. členom Statuta Občine Lovrenc na Pohorju, ki določa, da za posamezne 
posebne strokovne naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec ali zunanji 
strokovnjak, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet, NO predlaga 
občinskemu svetu, da za izvedbo: 

a. Izvedbo kontrolnih meritev komunalne odpadne vode na vtoku in iztoku iz 
komunalne čistilne naprave v Lovrencu na Pohorju z 2.000 PE, 
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b. Izvedba več 24 urnih vzorčenj reprezentativnih vzorcev komunalne odpadne vode 
pri različnih pogojih (obremenjenost ČN – vikend/delovni dnevi, vremenski pogoji 
– dež/sušno obdobje), 

c. Priporočila neodvisnega strokovnjaka v zvezi s potrebnimi morebitnimi nadaljnjimi 
ukrepi nadzorovanim osebam, 

imenuje Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Prvomajska ulica 1, 
Maribor, ki je edini oddal celovito ponudbo po konkurenčnih cenah. Celotna storitev bo 
stala 3.422,77 EUR, kar je znotraj letnega predvidenega proračuna za najem zunanjega 
strokovnjaka v višini 4.150 EUR, oz. v kolikor bodo izvedene tudi vse štiri opcijske meritve 
pretokov 4.221,06 EUR. Zato, da ostanemo znotraj predvidenega okvira 4.150 EUR, 
bomo zahtevali dodaten popust ali omejili število meritve pretokov na 3. 

Župan pove, da smo se z informacijo seznanili in podpira predlog NO. 
 
Razprava: 
Edvard Goričan pove, da podpira predlog NO, saj imamo z Nigradom probleme že od 
samega začetka. Na zadnji seji smo poslušali tudi stališče Nigrada. NO pa predlaga, da 
preden začnemo z vzorčenjem, pridobi podatke od laboratorija Nigrad za zadnje leto. 
Glede na to, da gre za referenčni laboratorij, ki je akreditiran pri slovenski akreditaciji, si 
ne bi smeli privoščiti, da bi dajali kakršnekoli prirejene podatke. Izkušnje kažejo, da so to 
kar stroge zadeve. Primerjava rezultatov bi morala biti skoraj enaka. Da je očiščenost 
vode 80 % in ne 93 % pomeni, da nekaj ni v redu. Težave mešanega sistema se bodo v 
roku dveh let rešile. 
Da ČN ni optimalna in da bi bilo potrebno iti v rekonstrukcijo le te, pa meni, da je stvar 
druge razprave na občinskem svetu. Projekt je pripravil Nigrad, izvajalec ČN je Nigrad in 
amortizacijo ČN zaračunava Nigrad. To pa pomeni, da bi moral v roku amortizacijske 
dobe zgraditi novo čistilno napravo. 
 
Simona Grobelnik pove, da smo se že dogovorili, da je takšna vmesna analiza potrebna. 
Strinja se s predlogom, da se pridobijo vzorci analize laboratorija Nigrada, vendar naj te 
analize pridobi občina, saj je pogodbena stranka, ki bi te analize že po pogodbi morala 
imeti.  
 
Gregor Krajnc pove, da kar zadeva Nigrad, so dobili odzivno poročilo, ki je bilo pod kritiko. 
V priporočilu občini so dali priporočilo, da naj občina zahteva vse, kar je v skladu s 
koncesijsko pogodbo. To je naloga občine. Ko smo zahtevali vsa ta poročila, so bili 
napoteni na letno poročilo Nigrada, kar je žaljivo. 
Občino bo prosil za sodelovanje, za začetni sestanek, da bomo vedeli, kako k zadevi 
pristopiti, da naredimo delovni načrt in Nigrad bo moral pri tem sodelovati. 
 
Župan se strinja s povedanim. Od kar je župan, smo zahtevali poročila. Občina je tudi že 
naročila sodnega izvedenca, da bi ugotovili, kaj vse je narobe s čistilno napravo. Našlo 
se je več napak. Nadzornemu odboru bomo nudili suport. Tudi poročilo sodnega 
izvedenca bomo dali nadzornemu odboru. Do popačenj prihaja tudi zaradi mešanega 
sistema skozi trg. Sedaj pospešeno delamo na tem, da uredimo ločen sistem. Problem 
nam predstavljajo rebrasti jaški, ki pobirajo vso meteorno vodo s ceste. 
 
Marija Perkljič vpraša, v kakšnem času lahko pričakujemo rezultate. 
 
Gregor Krajnc pove, da v razumnem roku. Meritve moramo izvesti ob najboljšem možnem 
času. Namen je, da meritve opravijo ob različnih obremenjenostih. 
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Leo Čelofiga pove, da podpira odločitev. Gospa iz Nigrada je na zadnji seji tudi povedala, 
da v njihovih poročilih tudi predlagajo izboljšave. In Nigrad je o teh predlogih tudi 
obveščen. Če teh podatkov občina nima, bi bilo dobro, da to tudi dobimo in jih 
posredujemo izbranemu strokovnjaku, ki bo izvajal meritve. 
 
Gregor Krajnc pove, da se s tem strinja in pove, da bo to tema prvega sestanka. 
 
Leo Čelofiga pove, da se ve, da je v prekatih preveč usedlin (grezničnega blata). 
Predlaga, da bi občina imela nadzor nad odvozom teh usedlin. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje glede izbire 
laboratorija 
 
 
3.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju izbere Nacionalni laboratorij 

za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, ki je edini 
oddal celovito ponudbo po konkurenčnih cenah. Celotna storitev bo 
stala 3.422,77 EUR, kar je znotraj letnega predvidenega proračuna za 
najem zunanjega strokovnjaka v višini 4.150 EUR, oz. v kolikor bodo 
izvedene tudi vse štiri opcijske meritve pretokov 4.221,06 EUR. Zato, 
da ostanemo znotraj predvidenega okvira 4.150 EUR, bomo zahtevali 
dodaten popust ali omejili število meritve pretokov na 3. 

 Občina Lovrenc na Pohorju kot pogodbena stranka pridobi vso 
ustrezno dokumentacijo za delo zunanjega strokovnjaka (analize, 
priporočila, poročilo sodnega izvedenca, izvedensko mnenje dr. 
Damjana Melavca za ekonomsko področje). 

 
Navzočih je 10 članov sveta. 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet. 
 
Nadalje da v odločanje 
 
4.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 21. redni seji, dne 

11.1.2018,  
imenuje 

 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,  

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, 
 

kot zunanjega strokovnjaka pri nadzoru nad izvajanjem koncesije čiščenja 
komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in nad javnim kanalizacijskim 

sistemom v občini Lovrenc na Pohorju. 
 
Navzočih je 10 članov sveta. 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet. 
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Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju 
zunanjega strokovnjaka pri nadzoru nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, 
odpadnih in padavinskih voda in nad javnim kanalizacijskim sistemom v občini Lovrenc 
na Pohorju. 
 

AD/4 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA 

POHORJU ZA LETO 2018 – PRVA OBRAVNAVA 
 
Župan pove, da smo proračun že obdelali na koordinaciji, pripombe in spremembe so 
prikazane v tabeli, ki je dana na mizo. 
 
Bronislava Paulič razloži proračun 2018, predvsem predlagane spremembe in dopolnila, 
ki so priloga proračuna in so bile dogovorjene na koordinaciji občinskega sveta. 
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PRORAČ. 
POSTAVKA KONTO NAZIV

PREDLOG 
PROR.2018 SPREMEMBA

NAČRTOVAN
A SRED.PO 
SPREMEMBI

414051 412000 TURISTIČNE PRIREDITVE KONTO:412000 9.000,00 -1.500,00 7.500,00 412000

414051 402099 TURISTIČNE PRIREDITVE KONTO:402099 16.500,00 1.500,00 18.000,00 402099

413180 420402
REKON.LC LOVRENC - RADOLJNA (POT 
ŠERCERJEVE BRIGADE) 116.607,00 -8.039,00 108.568,00 420402

413001 420503 REDNO VZDRŽEV.LC V NASELJU 10.000,00 5.167,00 15.167,00 402503

515313 402503
TEKOČE VZDRŽEV.KANALIZ 
OMREŽ.ODPAD.VOD; KTO 402503 18.000,00 5.517,00 23.517,00 402503

419100 411921
TRANSFER VRTCU RAZLIKA MED CENO 
PROGR.IN PLAČILI STARŠEV 390.000,00 -23.350,00 366.650,00 411921

418351 420300 PREMIČNI ODER 0,00 22.107,00 22.107,00 420300

PRIHODKI 7411012
SOFINANCIRANJE IZ SREDSTEV LAS - 
EKSRP 85 % 0,00 15.402,00 15.402,00 7411012
POTREBNA LASTNA SREDSTVA ZA 
PREMIČNI ODER: 6.705,00 6.705,00

423100 409100
PRORAČ.REZ.ZA ODPRAVO POSLEDIC 
NARAVNIH NESREČ 35.000,00 10.000,00 45.000,00 409100

515416 420401

   
REKON.C.R3-701/1270 RUTA-LOVRENC-
PESEK 0,00 2.000,00 2.000,00 420401

516286 420401
IZGRAD.VODOVODA OB REKON.C.R3-
7011270 RUTA-LOVRENC-PESEK 0,00 2.000,00 2.000,00 420401

414054 402099
SOFIN.PROGR.ZA SPODBUJANJE TURIZMA 
V OBČINI 0,00 5.000,00 5.000,00 402099

PRENOS SREDSTEV IZ LETA 2017 5.000,00

SKUPAJ SPREMEMBE: PRIHODKI 15.402,00

ODHODKI 20.402,00

PRENOS SREDSTEV IZ LETA 2017 5.000,00

2. POPRAVKI NRP - INVESTICIJE:

(spremenjeni zneski so podčrtani)

ŠT.PROJEKTA NAZIV viri pred letom 2leto 2018 leto 2019 leto 2020 leto 2021 skupaj

OB167-16-0012
REKONSTRUKCIJA LC LOVRENC-RADOLJNA 
(Pot Šercerjebe b.) pv-transf.iz drž.p 1.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.845,00

pv-lastna pror.s 112.373,00 108.568,00 0,00 0,00 0,00 220.941,00

skupaj projekt 114.218,00 108.568,00 0,00 0,00 0,00 222.786,00

OB167-17-0007
REKONSTRUKCIJA CESTE R3-701/1270 
RUTA-LOVRENC-PESEK pv-transf.iz drž.p  0,00 0,00 450.416,00 0,00 0,00 450.416,00
opomba: popravek virov transfer iz 
drž.pror. In lastna pror.sr. pv-lastna pror.s 0,00 22.425,00 393.575,00 0,00 0,00 416.000,00

OV- posred.pror 0,00 0,00 3.395.000,00 0,00 0,00 3.395.000,00

ov-domači partn 0,00 0,00 58.899,00 0,00 0,00 58.899,00

skupaj projekt 0,00 22.425,00 4.297.890,00 0,00 0,00 4.320.315,00

OB167-17-0008

IZGRADNJA FEKALNEGA KANALA IN 
VODOVODA OB REKON.C.R3-701/1270 
RUTA-LOVRENC-PESEK pv-transf.iz drž.p 0,00 0,00 475.426,00 0,00 0,00 475.426,00
opomba: popravek časovne izvedbe 
projekta: v letu 2018 pv-lastna pror.s 0,00 4.000,00 79.898,00 0,00 0,00 83.898,00
se načrtuje 4000 eur (2000 na 
vodovodu in 2000 na fekal.kanaliz) 
izvedba preostalega projekta v celoti v 
letu 2019 skupaj projekt: 0,00 4.000,00 555.324,00 0,00 0,00 559.324,00

OB167-18-0001 PREMIČNI ODER pv-transf.iz drž.p 0,00 15.402,00 0,00 0,00 0,00 15.402,00

418351 pv-lastna pror.s 0,00 6.705,00 0,00 0,00 0,00 6.705,00

skupaj projekt 0,00 22.107,00 0,00 0,00 0,00 22.107,00

OB167-17-0012 SPOMINSKI PARK - TRŠKO JEDRO pv-transf.iz drž.p  0 9.836,00 144.762,00 0,00 0,00 154.598,00
opomba: zmanjšanje transf.iz drž.p. eu 
sred.in poveč.pror.sr. pv-lastna pror.s 0 5.164,00 90.238,00 0,00 0,00 95.402,00

skupaj projekt 0 15.000,00 235.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Nakup drugih osnovnih sredstev

Proračunska rezerva

Novogradnje

Novogradnje

Prej.sred.iz drž.pr.iz sred.pror.EU za 
izvaj.skupne kmet.in rib.pol.za obd.2014-
2020-Premični oder

Drugi splošni material in storitve

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih 
in plačil i  staršev

SPREMEMBA V SPLOŠNEM DELU/POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE 
NASLEDNJIH VRST STROŠKOV ALI PRIHODKOV:

Tekoči transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam

Drugi splošni material in storitve

Rekonstrukcija in adaptavije 

Tekoče vzdrževanje drugih objektov 

 
 
Razprava: 
Splošna razprava: 
Splošni del – stran 15 do 29 
Posebni del – stran 74 do 74 
Simona Grobelnik pove, da smo na koordinaciji govorili o korekcijah programov na 
kmetijstvu (ukrepi). V proračunu ne zazna sprememb. Na neustrezne ukrepe pa opozarja 
že nekaj let. 
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Bronislava Paulič pove, da smo postavke na kmetijstvu pregledali in ugotavljamo, da je 
kolegica načrtovala za vsak ukrep sredstva za enega vlagatelja. 
 
Simona Grobelnik pove, da ji je stvar jasna, problem pa je, da že četrto leto ni realizacije. 
Imamo nekaj planirano, kar ne gre. Lani smo se dogovorili, da je potrebno na terenu 
ugotoviti, v čem je problem, kakšno je povpraševanje. Če je potrebno, zamenjajmo 
ukrepe, ali jih dopolnimo. Že spomladi smo predlagali, da se pravilnik popravi. 
 
Irena Kukovec Stajan pove, da glede na veljavni pravilnik o teh ukrepih meni, da ta 
sredstva morajo biti v proračunu. Postopek spremembe pravilnika traja kar nekaj časa, 
saj mora predhodno na usklajevanje na ustrezno ministrstvo. 
 
Bronislava Paulič pove, da je na vsakem ukrepu planiran maksimum, če se prijavi en 
upravičenec. 
 
Edvard Goričan predlaga, trenutno pustimo sredstva na teh postavkah, da izvedemo 
razpis s kratkim rokom in če sredstva ne bodo porabljena, jih lahko v rebalansu 
prenesemo na drugo postavko (prerazporeditev sredstev). 
 
Župan pove, da se strinja s tem, da popravimo pravilnik, saj državni pravilnik predvideva 
dvanajst ukrepov. Mi moramo na terenu ugotoviti, kaj naši kmetje potrebujejo. 
 
Leo Čelofiga vpraša glede transferjev razlike cene za vrtec, po katerem predlogu se je 
planiral proračun (366.650,00 €). 
 
Župan odgovori, da so sredstva v proračunu za polno subvencijo in še nekaj rezerve je. 
Povečanje ni veliko, saj za celo leto znaša cca. 15 tisoč €. Glede na letošnje volitve 
predlaga subvencijo za vse razrede do konca leta. 
 
Simona Grobelnik pove, da smo se pogovarjali tudi o gasilcih, ali se je kaj dodalo. 
Pogovarjali smo se o določenih stroških. 
 
Župan pove, da smo pri rezervah v ta namen dodali 10 tisoč €, ki so namenjeni za 
poškodovano opremo ob intervenciji. 
 
Rok Urnaut opozori, da to ni isto. Pogovarjali smo se, da je potrebno dodati sredstva za 
opremo. 
 
Simona Grobelnik pove, da je za nabavo gasilske opreme gasilcev predvidenih 7 tisoč €, 
za osebno gasilsko opremo pa 3 tisoč €. 
Ali so sredstva rezerve naprej omejena z vsebino? 
 
Boštjan Petelin pove, da je 7 tisoč € (požarna taksa) namenjenih za namen, da lahko 
sploh preživijo (gorivo, …). Sredstva za osebno opremo 3 tisoč € pa ne zadostujejo niti 
za 3 gasilce. Stroškov gasilcev ne morejo prikazati, prikažejo lahko samo uničenje 
opreme, to pa je cca. 5 tisoč €. Intervencija je z rezervo pokrita. V gasilskem domu pa 
vedno nekaj obnavljajo, tega pa ni v proračunu. Ali za takšne stvari ne morejo biti 
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financirani (npr. obnova strehe)? Druge občine imajo v proračunih investicije v gasilske 
domove. 
 
Bronislava Paulič odgovori glede porabe rezerve in sicer, da sedaj izločamo 45 tisoč €, 
na naslednji seji pa bomo odločali o Odloku o porabi sredstev za rezerve. Tam pa bomo 
definirali, za kaj se vse ta sredstva porabljajo. 
Gasilcem pa lahko povečamo sredstva samo za redno dejavnost. 
 
Župan pove, da je za obnovo gasilskega doma problem lastništvo. 
 
Župan proceduralno odredi 10 minutni odmor. 
 
Župan po odmoru nadaljuje s sejo in ugotovi, da je na seji prisotnih 10 članov sveta. 
 
Nadalje pove, da po temeljitem pogovoru predlaga, da sedanja sredstva za gasilce 
ostajajo v sedanjem okvirju proračuna. Sredstva za novo opremo bomo zagotavljali v 
rebalansu proračuna. 
 
Simona Grobelnik predlaga gasilcem, da pripravijo konkreten plan, kaj pri opremi manjka, 
kaj je poškodovano in uničeno, …. 
Nadalje vpraša glede Radegunde in sicer smo imeli v obstoječem proračunu 25 tisoč €, 
realizacijo 8 tisoč €, prenosa smo imeli 11 tisoč €, kaj še lahko pričakujemo. 
Spominski park pa je prenesen v NRP, v proračunu pa je premični oder in projekt za 
spominski park. 
 
Župan pove, da je konec meseca decembra bila plačana obnova kora v Radegundi. 
Proračun pa je bil že prej pripravljen, zato so sredstva planirana za prenos. 
 
Marko Rakovnik pove, da je na tej postavki 8.400,00 € za obnovo kora (je izvedeno in 
plačano). Iz te postavke je bila plačana tudi obnova znamenja na Ruti. Sredstva so se 
potem prenesla na drugo postavko. Plačana je še izdelava idejnega projekta za 
Radegundo in urejanje okolice Radegunde, kar je skupaj 16 tisoč €. 
V letošnjem letu pa je načrtovano: menjava oken cca. 6 tisoč € in obnova dveh peščenih 
stebrov na vhodu v Radegundo, tlakovanje pri vhodu v cerkev, vse na predlog 
strokovnjakov zavoda za zaščito kulturne dediščine. 
 
Bronislava Paulič pove glede spominskega parka, da je v NRP vrednost parka 250 tisoč 
€. 
 
Župan pove, da bomo v letu 2019 delali spominski park preko LASa, ali pa iskali druga 
sredstva. V tem projektu je predvidena širitev ceste od šole proti cerkvi, širitev pločnika 
okoli cerkve, javna razsvetljava in prestavitev vseh obeležij v park. 
Z upravnim odborom LASa pa se bo sestal še v januarju. 
 
Simona Grobelnik predlaga dodatni sklep in sicer, da v kolikor so ta sredstva 250 
tisoč € v NRPju in glede na 6. člen tekstovnega dela Odloka o proračunu Občine 
Lovrenc na Pohorju za leto 2018, kjer lahko občina prične z javnimi naročili, glede 
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projekta, da za ta projekt (spominski park), občina pridobi predhodni sklep 
občinskega sveta.  
 
Župan nadalje predlaga splošno razpravo o Načrtu razvojnih programov stran 75 do 84. 
 
Edvard Goričan pove, da ima predlog na 78. strani, da se postavka ob 167-16-0006 
Rekonstrukcija LC Činžat Fišer žaga-koča na Šumiku prestavi iz leta 2021 v leto 
2019 in 2020. 
 
Župan pove, da se s predlogom strinja. 
 
Splošna razpravo o tekstovnem delu Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju. 
Edvard Goričan predlaga  popravek drugega odstavka 6. člena in sicer, da dodamo »in 
obsegu«, ki so vključeni v načrt razvojnih programov. 
 
Bronislava Paulič predlaga spremembo v 8. členu in sicer popravek vrednosti 35 
tisoč € na 45 tisoč €. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
5.SKLEP: Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/7-
UPB2 s spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. 
RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami in dopolnitvami) in 14. člena Statuta Občine 
Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 59/17), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, 
na 21. redni seji, dne 11.1.2018, sprejel s spremembami in dopolnitvami, v prvi 
obravnavi  
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018 

 
 
Navzočih je 10 članov sveta. 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI je glasoval 1 član sveta. 
 
Sklep je sprejet. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine 
Lovrenc na Pohorju za leto 2018 – prva obravnava. 
 
 

AD/5 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SOGLASJA K SKLEPU O DOLOČITVI CEN 

PROGRAMOV VRTCA PRI OŠ LOVRENC NA POHORJU 
 
Marko Rakovnik razloži variantne predloge cen programov za vrtec. 
Varianta1: povišanje cen brez subvencije 
Varianta2: subvencijo nižamo glede na dohodkovni razred. 1-3 razred 100% subvencijo, 
4-6 razred 50% subvencijo in zadnji trije so brez subvencije 
Varianta3: sprejme se nov cenik, vendar za starše ostane nespremenjeno, to pomeni, da 
vse breme povišanja prevzame proračun. Predlog je najugodnejši za starše. 
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dohodk
ovni 
razred 

povprečni 
mesečni 
dohodek na 
osebo  
(v % od neto 
povprečne 
plače) 

plačilo 
starše
v  
(v % od 
cene 
progra
ma) 

Pregled 
po 
plačilih 
staršev 
(podate
k 
novemb
er 2017) 

plačilo 
starše
v  
(po 
stari 
ceni v 
€) 
 

Znesek 
plačil 
staršev 
(po stari 
ceni v €) 
 

plačilo 
starše
v  
(po 
predlog
u nove 
cene v 
€) 

Znesek 
plačil 
staršev 
(po 
predlogu 
nove cene 
v €) 

PREDLOG 
SUBVENCI
JE OBČINE 
(razlike med 
staro in 
novo ceno v 
%) 

ZNESEK 
(razlika v 
€ x 
število 
plačnikov 
x 
subvencij
a) 

    403,97 
317,51 

 484,53 
346,31 

   

1 do 18 %  
(do 185,43 
EUR) 

/ 1 
2 

/ / /    

2 nad 18 % do 
30 %  
(nad 185,43 
do 309,05 
EUR) 

10 % 4 
19 

36,36 
28,58 

145,44 
543,02 

43,61 
31,17 

174,44 
592,23 

100 29,00 
49,21 

3 nad 30 % do 
36 %  
(nad 309,05 
do 
370,86 EUR) 

20 % 5 
7 

72,71 
57,15 

363,55 
400,05 

87,21 
62,34 

436,05 
436,38 

100 72,50 
36,33 

4 nad 36 % do 
42 %  
(nad 370,86 
do 432,67 
EUR) 

30 % 4 
4 

109,07 
85,73 

436,28 
342,92 

130,82 
93,50 

523,28 
374,00 

50 43,50 
15,54 

5 nad 42 % do 
53 %  
(nad 432,76 
do 545,98 
EUR) 

35 % 4 
11 

127,25 
100,02 

509,00 
1.100,22 

152,63 
109,09 

610,52 
1.199,99 

50 50,76 
49,89 

6 nad 53 % do 
64 %  
(nad 545,98 
do 659,30 
EUR) 

43 % 2 
13 

156,34 
122,88 

312,68 
1.597,44 

187,51 
134,02 

375,02 
1.742,26 

50 31,17 
72,41 

7 nad 64 % do 
82 %  
(nad 659,30 
EUR do 
844,73 EUR) 

53 % 4 
11 

192,69 
151,45 

770,76 
1.665,95 

231,12 
165,19 

924,48 
1.817,09 

0  

8 nad 82 % do 
99 %  
(nad 844,73 
EUR do 
1019,86 EUR) 

66 % 1 
2 

239,96 
188,60 

239,96 
377,20 

287,81 
205,71 

287,81 
411,42 

0  

9 (nad 1019,86 
EUR) 

77 % 1 
4 

279,95 
220,04 

279,95 
880,16 

335,78 
239,99 

335,78 
959,96 

0  

SKUPAJ 99  9.964,
58 

 11.200,
71 

 450,31 

 
 
Župan predlaga občinskemu svetu tretjo varianto, kjer 100% subvencioniramo povišanje 
cen. Zavedati se moramo, da smo v času volitev. 
 
Razprava: 
Simona Grobelnik pove, da torej finančna posledica za proračun je pri predlogu 3 – 15 
tisoč €. Pri predlogu 2 je finančna posledica 5 tisoč €. 
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Tomaž Golob pove, da pri predlogu 1 starši nosijo povišanje cene vrtca. Ponovi mnenje, 
da s tem povišanjem cen vrtca v bistvu gremo na raven cen iz leta 2010. Občina ne more 
v nedogled sprejemati subvencije, saj bomo počasi imeli proračun samo še za pokrivanje 
le teh, za investicije pa bo zmanjkalo denarja. Zavzema se, da občina ne subvencionira 
cen, morda delno, kot je v predlogu variante2. 
Meni, da ne gre za kalkuliranje glede volitev, gre za dejstva, ki se jih moramo zavedati. 
 
Župan pove, da če nisi dober gospodar, potem ne moreš subvencionirati cen. Občina pa 
je dober gospodar in lahko subvencionira cene. Zaveda se, da to ne gre čez vse meje in 
bomo morali tudi te subvencije zmanjševati. 
Zato predlaga, da letos ostanejo cene za vrtec enake. Sam pa se bori za to, da imamo 
več sredstev v proračunu. 
 
Edvard Goričan pove, da se strinja s predlogom gospoda Tomaža Goloba. Socialnost 
smo pokazala tam, kjer se tiče vseh. Da pa je znatno povečanje cen posledica povišanje 
plač v vrtcu. To pa pomeni tudi opravičeno zvišanje stroškov. Da ne bi bila sprememba 
prehuda, predlaga postopno zviševanje, zato podpira variantni predlog 2. Subvencije pa 
bomo morali postopno na vseh postavkah zniževati. 
 
Leo Čelofiga prosi za potrditev, če so trenutno veljavne cene 403,97 € za prvo starostno 
obdobje in 317,51 za drugo starostno obdobje. 
 
Marko Rakovnik pove, da je to nazadnje sprejeta cena v letu 2016 z 10 % znižanjem. Na 
zadnji seji pa se za mesec januar že potrdi nova cena, s tem, da se upošteva 100% 
subvencija. 
Drugi dohodkovni razred prvo starostno obdobje je 36,36 €, po novi ceni bi bilo 43,61 €. 
Subvencija je 7,25 €, da pridemo nazaj na 36,36 €. Zapisi na položnicah so za vse starše 
identični. Tisto, kar je razlika, pa prevzame v breme občina. 
 
Leo Čelofiga pove, da imamo zapisano, da se dodatno zniža še za 25 % - predlog 3. Ali 
govorimo o 10 % plus 25 %. 
 
Marko Rakovnik pove, da ne. 25 % se upošteva v celoti. Procenti se ne seštevajo. V sklep 
se bo zapisal samo tisti predlog, ki bo potrjen. 
 
Simona Grobelnik pove, da smo že govorili o zniževanju subvencij (lani pri vodi). Ne gre 
komu oporekati in prav je, da v kriznih obdobjih damo subvencije, ko pa leta dobro kažejo, 
pa subvencije znižujemo. Naloga javnih sredstev je, da se približamo tržnim cenam. 
Predlaga, da razmišljamo o variantnem predlogu 2. O progresivnih lestvicah moramo 
razmišljati tudi drugje. 
 
Aleš Ribič pove, da podpira variantni predlog 2. 
 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje variantne predloge iz sklepa: 
 
6.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju odloča o variantnem 

predlogu 1 iz sklepa o določitvi cen programov vrtca. 
 
Navzočih je 10 članov sveta. 
ZA je glasovalo 0 članov sveta. 
PROTI je glasoval 0 član sveta. 
 
Sklep ni sprejet. 
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7.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju potrdi variantni predlog 2 iz 

sklepa o določitvi cen programov vrtca. 
 
Navzočih je 10 članov sveta. 
ZA je glasovalo 6 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 
8.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju odloča o variantnem 
predlogu 3 iz sklepa o določitvi cen programov vrtca. 
 
Navzočih je 10 članov sveta. 
ZA so glasovali 3 člani sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep ni sprejet. 
 
Župan nadalje da v odločanje sklep s sprejeto drugo varianto. 
 
9.SKLEP: Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – 
ZUUJFO) 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni 
list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 
14/15 – ZUUJFO, 57/15 in 90/15), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe 
v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc 
na Pohorju (UGSO, št. 59/2017), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 
svoji 21. redni seji, dne 11.1.2018, sprejel 
 

S K L E P 
o določitvi cen programov vrtca 

 
1. Cena dnevnega programa, za prvo starostno obdobje otrok (1-3 let), v vrtcu pri OŠ 

Lovrenc na Pohorju znaša mesečno 484,53 EUR na otroka. 
 
2. Cena dnevnega programa, za drugo starostno obdobje otrok (3-6 let), v vrtcu pri 

OŠ Lovrenc na Pohorju znaša mesečno 346,31 EUR na otroka. 
 

3. Staršem s stalnim prebivališčem v občini Lovrenc na Pohorju se za otroke, vpisane 
v enoto vrtca pri Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju, na osnovi Pravilnika o plačilih 
staršev za programe v vrtcih, cena dodatno zniža za 10 % in znaša za prvo 
starostno obdobje 436,08 EUR, za drugo starostno obdobje pa 311,68 EUR. 
Razliko do dejanske cene programov iz 1. in 2. člena (v višini 48,45 EUR za prvo 
starostno obdobje ter 34,63 EUR za drugo starostno obdobje) bo pokrivala Občina 
Lovrenc na Pohorju iz sredstev občinskega proračuna za varstvo in vzgojo 
predšolskih otrok. Občina Lovrenc na Pohorju bo iz sredstev občinskega 
proračuna dodatno subvencionirala ceno programov Vrtca pri OŠ Lovrenc na 
Pohorju in sicer po dohodkovnih lestvici iz odločb za subvencijo vrtca: 
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dohodkovni 
razred 

povprečni mesečni dohodek na 
osebo  
(v % od neto povprečne plače) 

plačilo 
staršev  
(v % od 
cene 
programa) 

Dodatna 
subvencija 
Občine 
Lovrenc na 
Pohorju (€) 

1 do 18 %  
(do 185,43 EUR) 

/ / 

2 nad 18 % do 30 %  
(nad 185,43 do 309,05 EUR) 

10 % 7,25 
2,59 

3 nad 30 % do 36 %  
(nad 309,05 do 370,86 EUR) 

20 % 14,50 
5,19 

4 nad 36 % do 42 %  
(nad 370,86 do 432,67 EUR) 

30 % 10,88 
3,89 

5 nad 42 % do 53 %  
(nad 432,76 do 545,98 EUR) 

35 % 12,69 
4,54 

6 nad 53 % do 64 %  
(nad 545,98 do 659,30 EUR) 

43 % 15,59 
5,57 

 
 
Za otroke, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v drugi občini, je osnova za 
določitev plačil staršev cena programov iz 1. in 2. točke tega sklepa. 
 

 
4. Občina Lovrenc na Pohorju bo, v primeru potreb, zagotavljala tudi sredstva za 

dodatne stroške za otroke s posebnimi potrebami v skladu z 11. členom Pravilnika 
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. 

 
5. Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v 

vrtcih. 
 

6. Dnevni strošek živil v ceni programa je 1,55 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in 
ne obiskuje vrtca, se ob predhodno najavljeni odsotnosti cena programa zniža za 
stroške neporabljenih živil. 

 
7. Starši otrok, za katere je Občina Lovrenc na Pohorju po veljavnih predpisih dolžna 

kriti del cene programa v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi 
počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 31. avgusta. 
Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in 
največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden 
pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.  
 
O vlogi za koriščenje rezervacije izven termina iz prejšnjega odstavka, v primeru 
daljše bolezenske odsotnosti otroka, na osnovi pisne vloge staršev in predložitve 
zdravniškega potrdila, odloči pristojni organ občinske uprave občine Lovrenc na 
Pohorju. Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega in drugega odstavka 
v skupnem trajanju največ tri mesece letno.  
 
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo 
rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz 
državnega proračuna. Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega, z odločbo 
določenega plačilnega razreda.  
 

8. Občina Lovrenc na Pohorju bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna 
kriti del cene programa, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med 
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plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi dodatnega znižanja in rezervacij 
po tem sklepu. 

 
9. Račune za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki imajo stalno 

prebivališče v drugih občinah, izstavlja tem občinam Osnovna šola Lovrenc na 
Pohorju. 

 
10. Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po 

svojega otroka, vrtec staršem zaračuna zamudo v višini 6 EUR/uro. 
 

11. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov 
vrtca, št. 0075-0006/2016, z dne 19.04.2016 (UGSO, št. 19/2016). 

 
12. Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja 

pa se od 01.02.2018 dalje. 
 
Navzočih je 10 članov sveta. 
ZA je glasovalo 6 članov sveta. 
PROTI sta glasovala 2 člana sveta. 
 
Sklep je sprejet. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem soglasja k Sklepu o 
določitvi cen programov vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju. 
 
 
 
 
Župan se zahvali za prisotnost in zaključi 21. redno seje Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 
 
 
 
 
 
   Zapisnikar:         Župan 
 
Dušan Jakop              Joško Manfreda 
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