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: 20. 11. 2014
ZAPISNIK
1. redne seje
Sveta krajevne skupnosti Lenart
ki je bila v četrtek, 20. novembra 2014 ob 17.00 uri
v sejni sobi Občine Lenart, soba 21/I.
Navzoči člani sveta: Gorazd Voglar, Leopold Hameršak, Igor Rojht, Andrej Kocbek, Janez
Komperšak, Vincenc Rop, mag. Helena Dolajš, Mojca Kramberger, Andreja Bunderla,
Marjan Žnuderl in Franc Schonwetter.
Odsotni člani sveta: Gregor Polanec, Beno Golob, dr. Mitja Krajnc, Karel Rokavec
(opravičil).
Ostali prisotni: /
ZAPIS SKLEPOV
sprejetih na 1. redni seji
sveta Krajevne skupnosti Lenart.
K točki 1.
Sklep št. 1-1/14
Ugotovitev sklepčnosti; prisotnih 11 članov sveta, seja je sklepčna.
K točki 2.
Sklep št. 2-1/14
Sprejet je bil predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Izvolitev podpredsednice/ka sveta KS.
4. Oblike dela za delovanje članov sveta KS.
5. Razno.
(PRISOTNIH 11 ČLANOV SVETA KS, 11 ZA, NIHČE PROTI)

K točki 3.
Sklep št. 3-1/14
Za podpredsednico sveta Krajevne skupnosti Lenart, se izvoli ga Andreja Bunderla.
(PRISOTNIH 11 ČLANOV SVETA KS, 11 ZA, NIHČE PROTI)

K točki 4.
 Predsednik Andrej Kocbek
Članom sveta predstavil oblike dela za delovanje in jih seznanil s povzetkom pristojnosti in
nalogami iz 67. do 74. člena, Statuta Občine Lenart (MUV št. 14/10, 8/11). Podal predlog in
od vseh izpostavil naloge oziroma oblike dela pri katerih bodo najbolj aktivni.
In sicer:
- vsak član sveta v svojem okolju delovanja planira in izvede eno aktivnost s področja
komunale (predlaga se področje: vpogled in sodelovanje pri pripravah programov
oskrbe s pitno vodo in aktivnost s področja čiščenja okolja).
- aktivno sodelovanje sveta KS pri podaji predlogov za sestavo proračuna pred
opravljeno javno razgrnitvijo osnutka proračuna.
 Mojca Kramberger
Podala pobudo, da svet KS in Občina Lenart pristopi k natečaju za »Lenart prijazno mesto
mladim«.
Sklep št. 4-1/14
Svet krajevne skupnosti Lenart daje pobudo, da Občina Lenart pristopi k natečaju za »Lenart
prijazno mesto mladim«.
(PRISOTNIH 11 ČLANOV SVETA KS, 11 ZA, NIHČE PROTI)

K točki 5.
 Mirko Kojc – občinska uprava
Člane sveta KS seznanil z organizacijo in izvajanjem zimske službe na območju občine
Lenart.
Povzetek:
Koncesijska pogodba za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljanja rednega vzdrževanja
občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Lenart in načrt zimske službe za leto 2014/15 je
temeljni dokument opravljanja rednega vzdrževanja občinskih cest in javnih prometnih površin na območju
Občine Lenart v zimskem času. Zakonsko osnovo za vzdrževanje javnih cest v Republiki Sloveniji predstavlja
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012) in Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah na
nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/1998, 110/2002 - ZGO-1, 109/2010 - ZCes-1), ki
določa vrste vzdrževalnih del na javnih cestah in potrebni nivo vzdrževanosti javnih cest.
Organizacija izvajanja zimske službe
I.

SKLOP I: KS Lenart

Koncesionar: podjetje SKALA GRADBENIŠTVO IN STORITVE Z GRADBENO
MEHANIZACIJO DRAGO KEREC s.p., Zg. Žerjavci 38, 2230 Lenart,
» tel. 041 650 488 - drago.kerec.sp@siol.net
II.

SKLOP II: KS Voličina

Koncesionar: podjetje JD JOŽE DRUZOVIČ s.p., Dolge njive 6, 2232 Voličina,
» tel. 031 495 298 - info@druzovic.com
Obseg pluženja in čiščenje snega ter posipanja proti poledici v občini Lenart je naslednji:
SKLOP I: KS Lenart

90.737 km cest in ulic
 cca. 55.308 m2 parkirnih prostorov in pločnikov
 cca. 2.300 m2 peščeve površine (šolska pot, stopnice, ploščadi ipd. ) - Občina Lenart
(režijski delavci)
SKLOP II: KS Voličina




89.384 km cest
cca. 5.104 m2 parkirnih prostorov in pločnikov

Aktivnosti zimske službe obsegajo več področij dela in opravil:
 Stalna pripravljenost delavcev na domu:
V času trajanja zimske sezone (od 15. novembra do 15. marca) je koncesionar odgovoren za zagotavljanje in
izvajanje organizirane stalne pripravljenosti in dosegljivosti delavcev na domu.
 Preprečevanje in odpravljanje poledice:
Poledica na vozišču se preprečuje s posipalci, ki sipljejo posip soli, peska ali mešanico sol – pesek (mokro
soljenje). Preventivno posipanje asfaltnih in drugih utrjenih vozišč prične izvajalec pri meteorološki napovedi
poledice in/ali ob pričetku snežnih padavin, da se prepreči pojav "snežne deske". Posipanje pločnikov, trgov in
ploščadi se opravi s specialno mehanizacijo ali z ročnim raztrosom. Količine soli na enoto površine so določene
in morajo biti racionalne.
 Pluženje in odstranjevanje snega:
a) Pluženje snega
Je organizirano tako, da je omogočena prevoznost cest po merilih Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih
cestah na nivoju rednega vzdrževanja javnih cest Ta pravilnik določa, da je prevoznost cest omogočena, če na
cestah ni več kot:
 10 cm snega na mestnem območju
 15 cm snega na izven mestnem območju
b) Čiščenje površin za pešce
Površine za pešce ( pločnike) čisti izvajalec s prilagojeno strojno mehanizacijo ali ročno. Te površine morajo biti
očiščene v času, ki je določen po prioritetah in ko zapade 10 cm snega. Ostale peščeve površine (stopnice,
ploščadi ipd.) čisti Občina Lenart (delavci režijskega obrata).
Stroški in gospodarnost zimske službe
Poudariti je potrebno, da na zimsko službo in s tem povezane finančne stroške, vplivajo tudi bolj ali manj
spremenljive zimske vremenske razmere.
V pretekli zimski sezoni 2013/14 je bilo porabljeno cca. 810 t SOLI in cca. 2000 t PESKA - drobljenca. V
zimski sezoni 2013/14 je bilo skupno porabljenih dobrih 179.000,00 EUR. Za zimsko sezono 2014/15 mora
Občina Lenart, v proračunu načrtovati in zagotoviti dobrih 175.000 EUR.
Vsi lahko vplivamo na gospodarnost, okolje in prometno varnost.
Naše občanke in občani večinoma ocenjujejo zimsko službo kot uspešno le, če so ceste v najkrajšem času po
sneženju kopne. Zimski čas pa prinaša tudi različna neprijetna presenečenja, npr. dolgotrajno sneženje, obilne
padavine… Poudariti je potrebno, da je v omenjenih situacijah varnost na cesti odvisna od zimske opremljenosti
prevoznih sredstev, poznavanja načinov vožnje v zimskih razmerah ter ne nazadnje od kulture vožnje.
Pogosta dejanja in nepravilnosti, ki negativno vplivajo na učinkovito izvajanje zimske službe in na samo
prometno varnost udeležencev v prometu:
- odmetavanje snega na cesto ali pločnik in puščanje snega, ki pade ali zdrsne s strehe ali drugega dela
objekta na cesti ali pločniku,
- odstranjevanje snega z nekategorizirane ceste, priključka ali parkirišča, ki ni javno, na javno cesto ali
javno površino za pešce oziroma puščanje zametov ob javni cesti ali javni površini za pešce.
- odlaganje snega na rob vozišča, na takšno mesto, da se ne zagotovi odvodnjavanje in na takšno mesto,
da ovira hojo in promet z vozili.
- nepravilno parkiranje vozil na pločnikih, ulicah, kar močno ovira izvajalce zimske službe, kateri
posledično ne morejo izvajati učinkovitega pluženja oziroma zimske službe.

 Predsednik Andrej Kocbek
Predlaga, da se izplača članom sveta sejnina, kot v preteklem mandatu tj. na udeležbo po seji
v znesku 50 EUR. Podaja tudi pobudo, da se bodo dogovorili in tudi del sejnine namenili
dobrodelno – humanitarni pomoči (sledi še konkretna odločitev).

 Vincenc Rop
- Izpostavil problem kolesarjev, katere policija sankcionira in ne dovoli vožnje po
pločniku od krožnega križišča Polena do križišča Lormanje. Podaja pobudo, da se
postavi prometna signalizacija, katera bi dovoljevala mešani promet kolesarjem in hoji
pešcev.
- Ponovno izpostavil problem ekoloških otokov v Lormanju, kjer so posode za steklo
premajhne in mečejo steklo-odpadke poleg posod le to pa ogroža tudi otroke, ki se tam
igrajo. O problematiki je že pisno seznanil Občino vendar še ni prejel odgovora.
 Helena Dolajš
- Izpostavila problem uničevanja že tako dotrajanih cest v starem delu Radehove s strani
težkih komunalnih tovornih vozil podjetja Saubermacher. Podaja pobudo, da bi se
odpadki odvažali z lažjimi vozili.
- Izpostavila problem ovirane vožnje in srečevanja z vozili mimo sosede, katera ima
drevesa na občinski parceli tik ob cesti. Vozila se izogibajo drevesom in morajo voziti
po bankini, katera se pri tem tudi uničuje.
 Franc Schönwetter
- Izpostavil problem dotrajanega mostu in dela ceste v Zamarkovi v bližini njegovega
doma. Časovno most ne bo več dolgo vzdržal novih nalivov voda. Problem pa še bolj
stopnjujejo lastniki zemljišč ob potoku, katera bi si bilo potrebno ogledati na terenu.
Sprašuje, kdaj bo saniran most in del ceste.
Sklep št. 5-1/14
Svet krajevne skupnosti Lenart daje pobudo, da Občina Lenart aktivno pristopi k iskanju
finančnih sredstev vključno z EU sredstvi, za izgradnjo novih in ureditev obstoječih
kolesarskih poti v mestu do bližnjih krajev z namenom povezovanja mesta in bližnjih vasi krajev.
(PRISOTNIH 11 ČLANOV SVETA KS, 11 ZA, NIHČE PROTI)

ZAPIS RAZPRAV
DNEVNEGA REDA
na 1. redni seji Sveta Krajevne skupnosti Lenart.
opomba:
»zvočni zapis poteka 1. redne 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

