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: 9. 6. 2016
ZAPISNIK
7. redne seje Sveta krajevne skupnosti Lenart
ki je bila v četrtek, 9. junija 2016 ob 17.00 uri
v sejni sobi Občine Lenart, soba 21/I.
Navzoči člani sveta: Gorazd Voglar, Leopold Hameršak, Igor Rojht, Andrej Kocbek, 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., Janez Komperšak.
Ostali prisotni: župan mag. Janez Kramberger do 5. točke dnevnega reda, podžupan Marjan Banič in
gosta člana PD Lenart, Jože Spevan in Svetlana Bogojevič pri 5. točki dnevnega reda.
ZAPIS SKLEPOV
sprejetih na 7. razširjeni seji
sveta Krajevne skupnosti Lenart.
K točki 1.
Sklep št. 1-7/16
Ugotovitev sklepčnosti; prisotnih 13 članov sveta, seja je sklepčna.
K točki 2.
Sklep št. 2-7/16
Sprejet je bil predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Pregled zapisa sklepov 6. seje.
4. Praznovanje 25. obletnice samostojnosti - postavitev obeležja v Mestnem parku dr. Jožeta
Pučnika.
5. Določitev višine finančne podpore za PD Lenart in ŠD Majstri Lenart.
6. Čistilna akcija 2. aprila 2016 – informacija.
7. Agatine skrivnosti 2016 – informacija.
8. Pobude in vprašanja svetnikov KS.
9. Razno.
(PRISOTNIH 13 ČLANOV SVETA KS, 13 ZA, NIHČE PROTI)
K točki 3.
Sklep št. 3-7/16
Člani sveta KS Lenart so potrdili zapisane sklepe 6. seje sveta KS.
(PRISOTNIH 13 ČLANOV SVETA, 13 ZA, NIHČE PROTI)
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K točki 4.
Sklep št. 4-7/16
Člani sveta KS Lenart so se seznanili s sklepom Občinskega sveta o poimenovanju parka Lenart v
Mestni park dr. Jožeta Pučnika in z aktivnostmi in postavitvijo obeležja v ob praznovanju 25 obletnice
samostojnosti, ki bo 17.6.2016 ob 18.00 uri.
(PRISOTNIH 13 ČLANOV SVETA, 13 ZA, NIHČE PROTI)
Povzetek:
Župan mag Janez Kramberger:
- navzoče seznanil s sprejetim sklepom Občinskega sveta Občine Lenart z dne 31. 3. 2016, da se
mestni park Lenart poimenuje v Mestni park dr. Jožeta Pučnika.
- Izpostavil, da je bil Dr. Jože Pučnik (1932 – 2003) Politik, filozof, sociolog, rodoljub,
demokrat, oče slovenske demokracije, borec za neodvisno Slovenijo.Med leti 1989 in 1996 je
bil: predsednik Socialdemokratske stranke Slovenije, voditelj DEMOS-a, podpredsednik prve
slovenske vlade, poslanec Državnega zbora RS, posthumno je prejemnik Reda za izredne
zasluge RS. Spominjali se ga bomo kot resnično velikega Slovenca. Kot pomembno je tudi to,
da je prejel največ glasov z območja Lenarta.
- Navzoče seznanil tudi s pripravami in aktivnostmi za postavitev spomenika oziroma tako
imenovane prebujajoče se muze, kiparja Andreja Grabrovca Gaberi in napisa, ki ga bo
oblikoval dr. Damjan Prelovšek, umetnostni zgodovinar. Stroški so ocenjeni na cca 15.000
EUR in so kot takšni relativno nizki glede na primerljive izvedbe. Pri tem je potrebno
izpostaviti še donacijo temeljnega kamna s strani g. Antona ŽIŽKA in Lenarta.
K točki 5.
Sklep št. 5-7/16
Člani sveta KS Lenart so po predhodni obrazložitvi predlogov sprejeli sklep, da Občina Lenart,
Občinska uprava, iz proračunske postavke 500607 / 402099 KS Lenart, nameni in dodeli finančna
sredstva naslednjima:
- Planinsko društvo Lenart, Trg osvoboditve 6, 2230 Lenart, za namene priprave in izgradnjo
plezalne stene, v višini 500,00 EUR.
- Športno društvo Majstri Lenart, Gubčeva ulica 12, 2230 Lenart, za namene in organizacijo
teka, ki se tudi poimenuje v sklopu Agatine skrivnosti 2016, »tek Agatine skrivnosti«, v višini
500,00 EUR.
(PRISOTNIH 13 ČLANOV SVETA, 13 ZA, NIHČE PROTI)
K točki 6.
Sklep št. 6-7/16
Člani sveta KS Lenart so se seznanili z informacijo o izvedbi čistilne akcije, ki je potekala 2. aprila
2016, na območju občine Lenart.
(PRISOTNIH 13 ČLANOV SVETA, 13 ZA, NIHČE PROTI)
Povzetek:
Občinska uprava, Mirko Kojc:
- navzoče seznanil z podatki oziroma, da je sodelovalo cca. 300 oseb, pobranih in odpeljanih na
deponijo je bilo cca. 1700 kg (MKO) odpadkov. Skupni stroški akcije so znašali cca. 1500
EUR.
K točki 7.
Sklep št. 7-7/16
Člani sveta KS Lenart so se seznanili z informacijo o projektu »Agatine skrivnosti 2016«, katere
aktivnosti se bodo izvajale konec avgusta.
(PRISOTNIH 13 ČLANOV SVETA, 13 ZA, NIHČE PROTI)
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Povzetek:
Predsednik Andrej Kocbek:
- navzoče seznanil s projektom »Agatine skrivnosti 2016«, ki ga izvaja Društvo za razvoj
podeželja LAS OVTAR Slovenskih goric Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o. in
Kulturno društvo delavec Lenart. Prireditev bo v avgustu 2016 in sicer bo organiziran pohod
med točkami naravnih vrednost in kulturne dediščine območja uprizoritev na različnih
lokacijah v Lenartu, Lormanju in Hrastovcu ter s ponudbo na srednjeveški tržnici z lokalno
Ovtarjevo ponudbo.
K točki 8.
POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV
KS LENART
na 7. seji Sveta Krajevne skupnosti Lenart.
Pobude in vprašanja: (področje vzdrževanja komunalne infrastrukture in ostalo)
1. Predsednik Andrej KOCBEK:
- da se nujno uredijo ustrezne klančine in se s tem odpravijo arhitektonske ovire v mestu za
invalidne in težje hodeče občane.
- da se že končno in čim prej dogovorita Upravna enota in Občina in se izgradi dvigalo ter
omogoči dostop invalidom in težje hodečim občanom v uradne prostore. Trenutno so invalidi
onemogočeni za nujne storitve oz. usluge, kot je npr. pridobitev osebne izkaznice (invalida
morajo prinesti v prvo nadstropje, da lahko z optičnim čitalcem vzamejo prstne odtise!!)
2. Leopold HAMERŠAK:
- da imajo invalidi na območju avtobusne postaje Lenart problem parkiranja in podajajo
pobudo, da se za njih uredijo še kakšna parkirna mesta. Trenutno so označene samo dostave za
blago, ki pa so povečini zasedene.
Odg. Mirko Kojc - obč. uprava:
Na območju avtobusne postaje so označena parkirna mesta za dostavo namenjena vsem
voznikom, ki lahko za namene kakršnekoli dostave 15 minut parkirajo na tem mestu. Na
parkirišču nad AP je označeno parkirno mesto za invalide in dva v bližini na parkirnem
prostoru pred ZD Lenart. Pred kratkim je bil opravljen komisijski ogled prometne signalizacije
na tem območju. Pri ogledu tega območja trenutno brez večjih infrastrukturnih posegov ni bilo
iz prometno varnostnega vidika možno uredit še kakšno mesto za parkiranje invalidov. Glede
na dejstvo, da so označene dostave na območju avtobusne postaje namenjene vsem voznikom
bi to moralo zadostovati tudi za potrebe invalidom. Nadzor nad parkiranjem na dostavnih
mestih redno izvaja redarstvo.
3. Vincenc ROP:
- zanima jih, kako je z širitvijo optičnega omrežja na območju Viničke vasi (vprašanje
postavljeno na prejšnji seji) oziroma konkretno na celotnem območju občine Lenart v zadnjih
šestih letih. Že večkrat je bilo postavljeno to vprašanje in sedaj zahteva odgovor župana, kaj je
Občina v tej zvezi do sedaj naredila. Občina mora biti servis občanom in to tudi pričakujejo od
nje.
Odg. podžupan Marjan Banič in Mirko Kojc - obč. uprava:
Kot del odgovora na to vprašanje lahko izpostavimo, da Občina Lenart aktivno vsa leta
omogoča in nudi pogoje za širitev optičnega omrežja. Občina pri vseh investicijah oziroma
gradbenih delih na cestnem omrežju in izgradnji javnega vodovoda aktivno vzpodbuja in
sodeluje s podjetjem Telekom d.d., ki je tudi investitor širitve optičnega omrežja, da se
polagajo cevi in s tem ustvarijo pogoji za hitrejšo širitev omrežja. Izpostaviti je tudi potrebno,
da Občina ni investitor in je ves razvoj širitve izključno v domeni in ekonomskih razvojnih
programih podjetja Telekom d.d., ki trenutno pri nas edini vodi tovrstne investicije. Razen
lokalnih v mestu, kot je KRS (Telemachov) sistem.
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Informacijo glede konkretnih dogovorov za naselje Vinička vas in še za ostala območja
(Lormanje, Šetarova, Zg Žerjavci), pa bo podal župan.
4. Franc SCHONWETTER:
- kako kaže oziroma ali se že kaj dogaja glede izgradnje dotrajanega in prepotrebne sanacije
mostu v Zamarkovi.
- podaja pobudo, da se označi območje naselja Zamarkova z tablo tudi iz smeri Močna proti
Lenartu. Na tem mestu ni nameščene table temveč samo iz nasprotne smeri.
5. Marjan ŽNUDERL:
- da se nujno sanirajo oziroma obnovijo glavna vhodna vrata v občinsko stavbo z Trga
osvoboditve, saj so zelo dotrajana in kot takšna kvarijo vzgled.
6. Mojca KRAMBERGER:
- da se prihodnje leto na obvestilo o čistilni akciji zapiše tudi, da se naj akcije udeleži vsaj en
član gospodinjstva.
7. Helena DOLAJŠ:
- da se naj odstranijo gradbeni odpadki ob stari strugi Velke, ki so tam ostali po izgradnji
kanalizacije na območju Radehove.
- vprašanje se tudi glasi, kako to, da se je na novi kanalizaciji dve leti po izgradnji ponovno
izkopavalo kanalizacijske vode zaradi česar so se tudi pojavile jame polne fekalij. Po vsej
verjetnosti so se po nepotrebnem porabljala proračunska sredstva.
Odg. podžupan Marjan Banič
v času, ko so se gradili kanalizacijski vodi o katerem je govora še njega ni bilo na tem mestu.
Sedaj pa lahko zagotovo pove, da so pri pregledih izgrajenih kanalizacijskih vodov ugotovili,
da so velike napake in so jih izvajalci morali zamenjati na lastne stroške. Proračunskega
denarja se za to ni porabljalo. Investicija izgradnje kanalizacije na območju Radehove še ni
prevzeta in predana v uporabo. Nad investicijo in samo izvedbo skrbi nadzorni organ, ki bo
tudi samo zadevo pripeljal do ustreznega zaključka. Problem iztekanja fekalij se je pojavil na
kanalizacijskem vodu zaradi nelegalnih priklopov občanov novega dela naselja Radehove.
Občani so se brez dovoljenja priključili na kanalizacijsko omrežje, ki še ne deluje. Predlagal
bo odgovornim za to investicijo v občinski upravi, da uredijo odstranitev gradbenih odpadkov.
K točki 9.
Podžupan Marjan Banič in predsednik Andrej Kocbek seznanila člane sveta KS s projektom
Celostna prometna strategija Občine Lenart.
»pisno gradivo v prilogi«

opomba:
»zvočni zapis poteka 7. 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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