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          OBČINA LENART 

Svet krajevne skupnosti Lenart 
Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah 

       Telefon: 02/729-13-10, fax: 02/729-13-32 

                   E-pošta: obcina@lenart.si 

                                 mirko.kojc@lenart.si 

 

Številka: 032-5 / 2014 

Datum:   15.  3. 2017 

ZAPISNIK 

 

9. redne seje Sveta krajevne skupnosti Lenart 

 

ki je bila v sredo, 15 .marca 2017 ob 17
.00 

uri 

v sejni sobi Občine Lenart, soba 21/I. 

 

Navzoči člani sveta: Gorazd Voglar, Leopold Hameršak, Gregor Polanec, Igor Rojht, Andrej Kocbek, 

Janez Komperšak, Beno Golob, Vincenc Rop, mag. Helena Dolajš, dr. Mitja Krajnc, Mojca 

Kramberger, Andreja Bunderla, Karel Rokavec in Marjan Žnuderl. 

 

Odsotni člani sveta: Franc Schonwetter 

 

Ostali prisotni: župan mag. Janez Kramberger in podžupan Marjan Banič.  

 

ZAPIS SKLEPOV 

sprejetih na 9. seji 

sveta Krajevne skupnosti Lenart. 

 

K točki 1.  

Sklep št. 1-9/17 

Ugotovitev sklepčnosti; prisotnih 14 članov sveta, seja je sklepčna. 

 

K točki 2.  

Sklep št. 2-9/17 

Sprejet je bil predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 

2. Potrditev dnevnega reda. 

3. Pregled in potrditev zapisa sklepov 8. seje KS. 

4. Pregled in potrditev zapisa sklepov 2. dopisne seje KS.  

5. Predlog določitve datuma obeležitve praznika KS Lenart. 

6. Turizem – turistična strategija Občine Lenart (Zavrh, Črni Les, TIC…) 

7. Obravnava pobude ob poimenovanju ulic - ŠRC Polena. 

8. Program dela in načrt porabe finančnih sredstev Sveta KS Lenart 2017. 

9. Čistilna akcija 2017. 

10. Pobude in vprašanja svetnikov KS.  

11. Razno. 

 

(PRISOTNIH 14 ČLANOV SVETA KS, 14 ZA, NIHČE PROTI) 

 

K točki 3.  

Sklep št. 3-9/17 

Člani sveta KS Lenart so potrdili zapisane sklepe 8. seje sveta KS. 

(PRISOTNIH 14 ČLANOV SVETA, 14 ZA, NIHČE PROTI) 
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K točki 4.  

 

Sklep št. 4-9/17 

Člani sveta KS Lenart so potrdili zapis sklepa 2. dopisne seje sveta KS. 

(PRISOTNIH 14 ČLANOV SVETA, 14 ZA, NIHČE PROTI) 

 

K točki 5.  

 

Sklep št. 5-9/17 

Člani sveta KS Lenart so po razpravi sprejeli sklep, da se izvede svečana seja krajevne skupnosti en 

teden pred občinsko proslavo in da se na zadnji seji obravnavajo predlogi za priznanja krajevne 

skupnosti in podajo predlogi za občinska priznanja.  

(PRISOTNIH 14 ČLANOV SVETA, 14 ZA, NIHČE PROTI) 

 

K točki 6.  

Člani sveta KS Lenart so se seznanili z razvojem turistične strategije na območju občine in z 

aktualnimi projekti kot so: INTEREG ESCAPE (sodelujejo Madžarska, Hrvaška, Avstrija, Slovenija), 

DETOX (sodeluje Slovenija, Hrvaška). Projekti zajemajo Zavrh, Grad Hrastovec, Lenart – prostori 

TIC. Za Črni Les (novi lastnik podal info, da izvajajo študijo izvedljivosti in se nagibajo v smeri 

turistične dejavnosti). Cilj vseh lokalnih projektov je poleg razvijanja turizma tudi ureditev in 

izgradnja komunalne in druge javne infrastrukture. 

Več info na:  

http://www.lenart.si/index.php/sl/component/search/?searchword=detoks&searchphrase=all&Itemid=4 

37 

 

K točki 7.  

Sklep št. 6-9/17 

Člani sveta KS Lenart so po razpravi o pobudi poimenovanja ulic, ŠRC Polene in postavitve 

doprsnega kipa Maistra sprejeli sklep, da se predlogi posredujejo na posebno komisijo, ki jo imenuje 

občinski svet Občine Lenart.  

(PRISOTNIH 14 ČLANOV SVETA, 14 ZA, NIHČE PROTI) 

 

K točki 8.  

Sklep št. 7-9/17 

Člani sveta KS Lenart so po obrazložitvi predsednika sprejeli sledeči program dela: 
Poraba KS Lenart – po zaključnem računu za leto 2016 

 

 

http://www.lenart.si/index.php/sl/component/search/?searchword=detoks&searchphrase=all&Itemid=4
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Proračunska sredstva za leto 2017 

50 KS Lenart  (2015 – 9.400,00; 2016 – 12.500,00) 

 

500607 Stroški delovanja KS Lenart                       17.500,00 (indeks 140) 

402009 Izdatki za reperezentanco                             1.000,00  (83,33 EUR/mes) 

402099 Drugi splošni material storitve                  12.500,00 (1.041,66 EUR/mes)      

402905 Sejnine udeležencem sej in odborov           4.000,00 (267 EUR na osebo) 

 

Program dela v letu 2017 

 Seja Sveta KS  4x letno (71.člen) 

 Zbor krajanov KS Lenart – priprava proračuna  (72. in 73. člen) 

 Član sveta KS – organizacija delovne akcije (čistilna akcija – 1. April)  

na področju vzdrževanja javne infrastrukture v volilni enoti (74. Člen) 

 

Predlogi porabe finančnih sredstev in donacij  - na razpolago 12.500,00 EUR; 

 Likovna šola Galerije Kranjc – donacija – 500,00 EUR 

 CSD – donacija za letovanje rejnikov – 500,00 EUR 

 Pokroviteljstvo Športno društvo Majstri Lenart “Agatinega teka” – september – 500,00 EUR 

 Podpora zagonu “Co-workinga” spodbujanje podjetništva – 1.200,00 EUR 

 Donacija  za organizacijo in izvedbo dogodkov za otroke (lutkovne igre, družabna srečanja, knjižnica 

pod krošnjami, ogledi domačih obrti….) 500,00 EUR 

 Družabno srečanje članov Sveta KS Lenart ob zaključku leta -  150 EUR 

 Postavitev obeležja pri lipi posajeni ob osamosvojitvi – 100 EUR 

 Ureditev spletne strani KS Lenart (fotografije svetnic in svetnikov, objava gradiv sej….) - 200 EUR 

 

 (PRISOTNIH 14 ČLANOV SVETA, 14 ZA, NIHČE PROTI) 

 

 

Sklep št. 8-9/17 

Člani sveta KS Lenart so se seznanili s pisno civilno pobudo Otrokom prijaznejši park glede dodatne 

možne ureditve parka dr. Jožeta Pučnika in po razpravi sprejeli sklep, da bodo finančno podprli 

predlog oziroma eno od aktivnosti za otroke, ki ga bodo posredovali predstavniki staršev otrok iz 

občine Lenart oz. civilne pobude. 

»pisna pobuda v prilogi«  

(PRISOTNIH 14 ČLANOV SVETA, 14 ZA, NIHČE PROTI) 

 

 

Sklep št. 9-9/17 

Člani sveta KS Lenart so se seznanili z predlogom TD Radehova o načrtovanem projektu »kmečki 

muzej« in aktivnostih ureditve okolice cerkve v Radehovi in po razpravi sprejeli sklep, da TD 

Radehova do naslednje seje pripravi pisni predlog z finančno ovrednotenim enim od projektov 

»šesterček« za katerega se do takrat rezervira in nato dodeli finančna sredstva v višini 5.000 EUR.  

 

(PRISOTNIH 14 ČLANOV SVETA, 14 ZA, NIHČE PROTI) 

 

 

K točki 9.  

 

Sklep št.  10 -9/17 

Člani sveta KS Lenart so sprejeli sklep, da se strinjajo s pripravo obvestila o čistilni akciji, ki bo v 

soboto dne 1. aprila 2017, ki ga pripravi občinska uprava in se ga razpošlje po vseh gospodinjstvih na 

območju občine Lenart. Obvestilo naj vsebuje izdelan seznam zbirnih mest in vodje, ki so člani sveta 

KS in imajo nalogo, da bodo seznanili udeležence s potekom akcije in vodili vso logistiko na dan ČA.  

(PRISOTNIH  14 ČLANOV SVETA KS, 14 ZA, NIHČE PROTI)   
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K točki 10.  

 

POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV  

KS LENART  

na 9. seji Sveta Krajevne skupnosti Lenart. 

 

Pobude in vprašanja: (področje vzdrževanja komunalne infrastrukture in ostalo) 

 

 

 

1. Leopold HAMERŠAK: 

- Izpostavil problem zaparkirane avtobusne postaje v Lenartu in oviranja avtobusnih prevozov 

ter  poda pobudo, da se poostri nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili.  

 

 

 

K točki 11. 

 

1. Predsednik Andrej KOCBEK: 

- Izpostavil, da je dobro pripravljen dokument CPS Lenart (celostna prometna strategija na 

območju občine Lenart) in predlaga, da ga vsi pregledajo in se z njim seznanijo. 

Več info na: 

http://www.lenart.si/index.php/sl/o-obcini/projekti/prometna-strategija 

 

opomba: 

»zvočni zapis poteka 9. seje »magnetogram« se hrani v sejnem dosjeju.  

(53. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart, MUV, štev. 7/2007)   

 

 

 

 

Zapisal: 

Mirko Kojc, kom. inž., l.r. 

Predsednik sveta KS Lenart 

Andrej KOCBEK, dipl. obr. (UN) 
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