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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:   16.  3. 2016 

ZAPISNIK 

6. razširjene seje 

Sveta krajevne skupnosti Lenart 

 

ki je bila v sredo, 16. marca 2016 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, Beno Golob, Vincenc Rop, mag. Helena Dolajš, dr. Mitja Krajnc, Mojca Kramberger, 

Andreja Bunderla, Karel Rokavec, Marjan Žnuderl in Franc Schonwetter. 

 

Odsotni člani sveta: Gregor Polanec (opr.) 

 

Ostali prisotni: Župan mag. Janez Kramberger, in vabljeni predstavniki društev ali organizacij kateri 

so bili prisotni pri prvi točki dnevnega reda v zvezi priprave programa in poteka ČA 2016.  

»lista prisotnih v prilogi« 

ZAPIS SKLEPOV 

sprejetih na 6. razširjeni seji 

sveta Krajevne skupnosti Lenart. 

K točki 4.  

Sklep št. 1-6/16 

Sprejet je bil predlagani dnevni red: 

1. Priprave na čistilno akcijo dne 2. 4. 2016. 

2. Ugotovitev sklepčnosti. 

3. Pregled zapisa sklepov 5. redne seje. 

4. Potrditev dnevnega reda 

5. Pobude in vprašanja svetnikov KS.  

6. Razno. 

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

 

K točki 1. 

Sklep št. 2-6/16 

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

soboto dne 2. aprila 2016, 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)   

 

K točki 2.  

Sklep št. 3-6/16 

Ugotovitev sklepčnosti; prisotnih 14 članov sveta, seja JE sklepčna. 
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K točki 3.  

Sklep št. 4-6/16 

Člani sveta KS Lenart so potrdili zapisane sklepe 5. seje sveta KS. 

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

 

 

K točki 5.  

Sklep št. 5-6/16 

Člani sveta KS Lenart so potrdili pobudo predsednika Andreja KOCBEKA, da se donira del finančnih 

sredstev iz naslova KS Lenart:  

- Športnemu društvu »Majstri Lenart«, ki aktivno delujejo na širšem področju občine Lenart in 

slovenskih goric pri organizaciji in izvedbi dogodka LENARTEK, tek dveh jezer, v mesecu 

septembru v okviru športnega vikenda Lenarta.  

- Planinskemu društvu Lenart za namene ureditve plezalne stene v prostorih osemletke. 

Glede višine finančnih sredstev se bo KS odločil na prihodnji seji na podlagi predloženih programov 

društev. 

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

 

K točki 5.  

POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV  

KS LENART  

na 6. seji Sveta Krajevne skupnosti Lenart. 

 

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

 

1. Predsednik Andrej KOCBEK: 

- da se na Ptujski cesti pri hšt. 56 nahajata dva velika hrasta od katerih se eden suši in kot takšen 

že postaja nevaren za pešce in vozila.  

- da se ponovno namesti DIX-i sanitarij na ŠRC polena, kot je bilo v preteklih letih. 

- da se uredijo krošnje lip na Ptujski cesti pri OŠ, ki že segajo na cesto. 

- kakšno je stanje glede migrantske problematike in same situacije v bivšem hotelu Črni Les?  

Odg. župana:  

Na ŠRC Polena je vsako poletje postavljen DIX-i in tako bo tudi to leto.  

V hotelu ČL je stanje kot je bilo do sedaj, v njem ni nikogar. Občina je ravno prejela dopis 

MNZ v katerem pojasnjujejo, da se bodo glede vzpostavitve eventualne dislocirane enote tudi 

v prihodnje posvetovali z Občino. (dopis MNZ se lahko dostavi vsem na e-naslov). Občina 

Lenart še ima vedno sklep Občinskega sveta, da Občina Lenart nasprotuje nameri o 

ustanovitvi začasne izpostave Centra za tujce na lokaciji objekta, ki se nahaja na naslovu 

Zamarkova 1b, (bivši hotel črni les), kot tudi drugim oblikam namestitve beguncev ali 

migrantov na tem naslovu. Občina še vedno utemeljuje dejstvo, da ta lokacija res ni primerna.  

Ostali dve pobudi bosta posredovani v reševanje Občinski upravi. 

 

2. Leopold HAMERŠAK: 

- da se v tem letu namestijo zastave EU članic na EU poti v parku Lenart.  

- da se sanira lesena ograja na pokopališču Lenart 

Odg. župana:  

V preteklih dveh letih ni bilo nameščenih zastav zaradi finančne krize. V tem letu bodo ob 

prazniku EU ponovno nameščene in je tudi že podano naročilo. Leseno ograjo na pokopališču 

Lenart bomo sanirali sami – režijski obrat v sodelovanju z najbolj ugodnim izvajalcem, ki bo 

nudil storitve brušenja in impregnacije. Vse aktivnosti že tečejo in bo zadeva do poletja 

realizirana. 
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3. Gorazd VOGLAR: 

- da podana pobuda preimenovanja Trga osvoboditve v Trg dr. Jožeta Pučnika, povzroča pri 

ljudeh strah in bojazen, zaradi česar naj Občina zavzame stališče glede tega. 

Odg. župana:  

Bila je podana pobuda na občinskem svetu in kot župan bo vodil postopek korektno, predlog 

se mora posebej obravnavat na pristojni občinski komisiji in še nato na Občinskem Svetu. 

Vsekakor je potrebno speljati vse postopke in šele nato se pride do odločitve.  

 

4. Andreja BUNDERLA: 

- Da se bi nudila pomoč osebi – občanu iz Zg Žerjavci, ki je brez pitne vode zaradi finančne 

stiske. Imenovani hodi po kraju od hiše do hiše in prosi vodo. 

Odg. župana:  

Občina rešuje takšne primere skupaj z CSD Lenart. 

 

5. Dr. Mitja KRAJNC: 
- da bi se nudila pomoč oziroma bi se vplivalo s strani občine na izvajalce optičnega omrežja na 

območju Viničke vasi, da se le to omrežje razveja do uporabnikov. V tem času so občani 

uredili služnostne pogodbe in so tako urejene vse aktivnosti, kot je bilo dogovorjeno z 

izvajalci – Telekomom. 

Odg. župana:  

Ob priliki sestankov oziroma drugih dogovorov, ki so v prihodnjih dneh dogovorjeni s 

predstavniki Telekoma, bo Občina tudi izpostavila njihovo pobudo in se zavzela za ugodno 

rešitev. 

 

 

 

 

opomba: 

»zvočni zapis poteka 6. 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 

 


