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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:   7.  12. 2016 

ZAPISNIK 

 

8. redne seje Sveta krajevne skupnosti Lenart 

 

ki je bila v sredo, 7. decembra 2016 ob 17
.00 

uri 

v sejni sobi Občine Lenart, soba 21/I. 

 

Navzoči člani sveta: Gorazd Voglar, Igor Rojht, Andrej Kocbek, Janez Komperšak, Beno Golob, 

Vincenc Rop, mag. Helena Dolajš, dr. Mitja Krajnc, Mojca Kramberger, Andreja Bunderla, Marjan 

Žnuderl in Franc Schonwetter. 

 

Odsotni člani sveta: Leopold Hameršak-opr., Gregor Polanec, Karel Rokavec. 

 

Ostali prisotni: župan mag. Janez Kramberger, podžupan Marjan Banič, direktor OU Martin Breznik.  

 

ZAPIS SKLEPOV 

sprejetih na 8. seji 

sveta Krajevne skupnosti Lenart. 

 

K točki 1.  

Sklep št. 1-8/16 

Ugotovitev sklepčnosti; prisotnih 12 članov sveta, seja je sklepčna. 

 

K točki 2.  

Sklep št. 2-8/16 

Sprejet je bil predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 

2. Potrditev dnevnega reda. 

3. Pregled in potrditev zapisa sklepov 7. seje KS. 

4. Pregled in potrditev zapisa sklepov 1. dopisne seje KS.  

5. COWORKING LENART – predlog financiranja projekta. 

6. Pobuda županu za sklic zbora krajanov KS Lenart za obravnavo proračuna Občine Lenart. 

7. Predlog določitve datuma obeležitve praznika KS Lenart. 

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

9. Obravnava pobude ob poimenovanju ulic - ŠRC Polena. 

10. Pobude in vprašanja svetnikov KS.  

11. Razno. 

 

(PRISOTNIH 12 ČLANOV SVETA KS, 12 ZA, NIHČE PROTI) 

 

K točki 3.  

Sklep št. 3-8/16 

Člani sveta KS Lenart so potrdili zapisane sklepe 7. seje sveta KS. 

(PRISOTNIH 12 ČLANOV SVETA, 12 ZA, NIHČE PROTI) 

mailto:obcina@lenart.si
mailto:mirko.kojc@lenart.si


2 | 4 

 

K točki 4.  

Sklep št. 4-8/16 

Člani sveta KS Lenart so potrdili zapis sklepa 1. dopisne seje sveta KS. 

(PRISOTNIH 12 ČLANOV SVETA, 12 ZA, NIHČE PROTI) 

 

K točki 5.  

Sklep št. 5-8/16 

Člani sveta KS Lenart so po predhodni obrazložitvi projekta COWORKING LENART sprejeli sklep, 

da Občina Lenart, Občinska uprava, iz proračunske postavke 500607 / 402099 KS Lenart, nameni in 

dodeli finančna sredstva za izvedbo projekta v višini 4.500,00 EUR (z DDV). 

»obrazložitev projekta v prilogi« 

(PRISOTNIH 12 ČLANOV SVETA, 12 ZA, NIHČE PROTI) 

 

K točki 6.  

Sklep št. 6-8/16 

Člani sveta KS Lenart po razpravi sprejeli sklep, da pod to točko dnevnega reda Župan predstavi 

pripravljen proračun za leto 2017. 

»proračun 2017 http://www.lenart.si/index.php/sl/organi-obcine/obcinski-svet/seje-svetniki/207-10-

seja-obcinskega-sveta-obcine-lenart-3« 

(PRISOTNIH 12 ČLANOV SVETA, 12 ZA, NIHČE PROTI) 

 

Povzetek: 

Predsednik Andrej Kocbek: 

- navzoče seznanil, da župan skupaj z občinsko upravo ni v skladu z 73. členom Statuta OL v 

roku tridesetih dni pred opravljeno javno razgrnitvijo osnutka proračuna pozval svet krajevne 

skupnosti k podaji predlogov za sestavo proračuna. 

 

Župan mag Janez Kramberger: 

- navzoče seznanil z načinom dosedanje ustaljene prakse priprave in javne objave  ter obravnave 

proračuna. Glede na izkušnje iz preteklih let in dosedanje prakse glede priprave proračuna ni 

bilo potrebno nikoli posebej pozivati svetov KS. Dosedanja praksa se lahko tudi spremeni in 

se lahko v prihodnje tudi upoštevajo določila 73 člena statuta glede priprave proračuna. 

 

Direktor OU Martin Breznik: 

- podrobno predstavil proračun za leto 2017 in poudaril, da je uravnotežen in da se bodo 

intenzivno črpala EU sredstva.  

 

Svetniki KS: 

- razprava v zvezi proračuna 2017. 

izpostavili: ob načrtovanju kolesarskih poti bo potrebna sanacija mostu okoli jezera 

Radehova, nabava osnovnih sredstev-mize,klopi, ki so potrebne ob različnih prireditvah, slaba 

prometna varnost in nujna ureditev pločnika v Lormanju, problem in sanacija CČN Lenart.    

 

Župan mag Janez Kramberger: 

- po razpravi se ugotavlja, da so vse njihove pobude več ali manj vključene v proračunu in so 

nekatere že v izvajanju ostale pa načrtovane. 

 

  

K točki 7.,8.,9.  

Sklep št. 7-8/16 

Člani sveta KS Lenart na predlog predsednika sprejeli sklep, da se obravnava točk 7., 8., in 9. 

dnevnega reda preloži na naslednjo sejo. 

(PRISOTNIH 12 ČLANOV SVETA, 12 ZA, NIHČE PROTI) 
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K točki 11.  

Sklep št. 11-8/16 

Člani sveta KS Lenart na predlog predsednika sprejeli sklep, da se za razliko preostanka finančnih 

sredstev na proračunski postavki 500607 v letu 2016 poviša in rezervira sredstva na isti proračunski 

postavki za leto 2017. 

(PRISOTNIH 12 ČLANOV SVETA, 12 ZA, NIHČE PROTI) 

 

Sklep št. 12-8/16 

Člani sveta KS Lenart so na predlog predsednika sprejeli sklep, da se v okviru pomoči raznim 

humanitarnim dobrodelnim organizacijam na naslednji seji pripravi osnutek predloga, kako bi KS 

delila denar, ko bi bila pozvana na podlagi pripravljene neke programske osnove. 

 (PRISOTNIH 12 ČLANOV SVETA, 12 ZA, NIHČE PROTI) 

 

K točki 10.  

POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV  

KS LENART  

na 8. seji Sveta Krajevne skupnosti Lenart. 

 

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

 

 

1. Predsednik Andrej KOCBEK: 

- po pogovoru z direktorico CSD Lenart glede slabega finančnega stanja rejništva podaja 

pobudo, da bi KS dodelila finančna sredstva Društvu Rejnic. (imajo samo osnovna finančna 

sredstva za kaj več, kot so kakšni izleti eskurzije ipd. pa morajo ženske same zbirati denar. 

- da bi lipi na zelenici med tržnico in naslovom Kraigherjeva 1, ki je bila posajena pred 25 leti 

ob samostojnosti RS postavili kakšno spominsko obeležje v ta namen.  

- da se pozove lastnike da sanirajo razpadajočo hišo na naslovu Strma pot 1, saj iz nje padajo 

strešniki in predstavljajo nevarnost za pešce. 

- Da Občina protestira zoper skrunitev spomenika na Trgu osvoboditve in tudi kakršnega koli 

drugega spomenika ob pojavu skrunitve.  

- Predlaga, da se uredi spletna stran KS Lenart, da se objavi gradivo in seje sveta ter fotografije 

posameznih članov sveta KS. 

 

- pobuda za fotografski muzej za zbirke fotografij, ki se že desetletja ohranjajo in so naša 

kulturna dediščina. 

Odg. župan: 

Glede fotografskega muzeja seznanil navzoče, da podjetnik »Foto Tone« pripravlja projekt za 

ureditev dela poslovnega objekta v tovrstni namen. Pri tem sodeluje tudi Občina oziroma 

RASG pri iskanju možnosti EU sofinanciranja. Prav tako g. Lasbacher na območju Črnega 

Lesa – Zamarkove pripravlja projekt za ureditev centra naše tehnične dediščine.   

 

2. Helena DOLAJŠ: 

- da bi se sedaj v tem predbožičnem času namenila kakšna finančna sredstva humanitarnim 

organizacijam (Karitas, Rdeči križ ipd. 

Odg. župan: 

Občina vsako leto nameni humanitarnim organizacijam Karitasu in Rdečemu križu finančna 

sredstva na obeh območjih KS.  
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K točki 9.  

 

1. Predsednik Andrej KOCBEK: 

- Predlaga, da se srečanje obeh svetov KS izvede po Novem letu v mesecu januarju na enak 

način kot preteklo leto (na Bowlingu). 

- Ponovno predlaga vsem svetnikom, da vsak na svojem območju, ki ga volilno pokrivajo 

ugotavlja in zaznava napake in nepravilnosti na infrastrukturi in le te dosledno sporočajo na 

občinsko upravo. Po njegovih izkušnjah se s strani uprave zadeve dobro rešujejo.  

 

2. Marjan ŽNUDERL 

- Izpostavil problem oranja in uničevanja cest s traktorji in še posebej na novo obnovljene ceste 

pri »Purgaju«. Potrebno sprejeti primerne odloke oz. predpise. 

- Izpostavil je tudi problem tovornega prometa na cesti od »Purgaja« mimo »Kereca« v smeri 

Sp Porčič, kjer je z znakom prepovedano za TV. Policija ne izvaja nadzora in ni nobenega 

reda kar se tiče kontrole TV.  

Odg. župana: 

Občina ima sprejete in veljavne vse potrebne predpise. Primer obravnava MIRM 

(Medobčinska inšpekcija). Veliko pa je na ljudeh samih, kakšen odnos imajo do tega. 

 

 

 

opomba: 

»zvočni zapis poteka 8. 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) 

 


