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: 27. 9. 2017
ZAPISNIK
11. redne seje Sveta krajevne skupnosti Lenart
ki je bila v sredo, 27. septembra 2017 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, dr. Mitja Krajnc, Mojca Kramberger, Andreja
Bunderla, Marjan Žnuderl in Franc Schonwetter.
Odsotni člani sveta: Gregor Polanec–opr., Beno Golob-opr., Karel Rokavec-opr.
Ostali prisotni: župan mag. Janez Kramberger, podžupan Marjan Banič, direktor OU Martin Breznik,
strokovni sodelavci OU Brigita Rojs in Darja Ornik.
ZAPIS SKLEPOV
sprejetih na 11. seji
sveta Krajevne skupnosti Lenart.
K točki 1.
Sklep št. 1-11/17
Ugotovitev sklepčnosti; prisotnih 12 članov sveta, seja je sklepčna.
K točki 2.
Sklep št. 2-11/17
Sprejet je bil predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisa sklepov 10. seje KS.
4. Sklep o spremembah in dopolnitvah poslovnika Občinskega sveta občine
Lenart – seznanitev.
5. Informacija o pripravi proračuna Občine Lenart za leto 2018.
6. Obravnava prispelih pobud za donacije.
7. Javni poziv za podelitev priznanj Občine Lenart za leto 2018 – predlogi.
8. Pobude in vprašanja svetnikov KS.
9. Razno.
(PRISOTNIH 12 ČLANOV SVETA KS, 12 ZA, NIHČE PROTI)
K točki 3.
Sklep št. 3-11/17
Člani sveta KS Lenart so potrdili zapisane sklepe 10. seje sveta KS.
(PRISOTNIH 12 ČLANOV SVETA, 12 ZA, NIHČE PROTI)
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K točki 4.
Brigita Rojs (OU)
Seznanila člane sveta z spremembami in obrazložila sklep o spremembah in dopolnitvah poslovnika
Občinskega sveta občine Lenart, ki je bil sprejet na občinski seji dne 21.9.2017.
»sklep v prilogi«
K točki 5.
Martin Breznik (direktor OU)
Članom sveta KS Lenart podal informacijo glede terminskega plana in glede same priprave proračuna
za leto 2018.
Župan mag Janez Kramberger
Navzoče seznanil z načrtovanimi investicijami večjega obsega in prioritete (rekonstrukcija centra
mesta in sanacija kanalizacije, rekonstrukcija tržnice, širitev optike, izgradnja dvigala ipd.). Kot vsa
leta do sedaj bosta v postopku priprave proračuna sodelovala tudi oba sveta KS in bosta pisno prejela
tudi smernice za pripravo občinskega proračuna Občine Lenart za leto 2018.
K točki 6.
Sklep št. 4-11/17
Člani sveta KS Lenart so v zadevi prošnje OŠ Lenart – enota vrtec za donacijo pri izvedbi projekta
»Zobni alarm« po predstavitvi ge. Karoline Marolt, po razpravi na predlog župana sprejeli sklep, da
Občina Lenart zagotovi potrebna finančna sredstva v rebalansu proračuna za izvedbo projekta obeh
javnih zavodov.
»pisna prošnja v prilogi«
(PRISOTNIH 12 ČLANOV SVETA, 12 ZA, NIHČE PROTI)
K točki 7.
Darja Ornik (OU)
Seznanila člane sveta z dokumentom »Javni poziv za podelitev priznanj Občine Lenart za leto 2018«
in postopkom prejetih predlogov ter do dokončne potrditve predlogov za podelitev občinskih priznanj.
Sklep št. 5-11/17
Člani sveta KS Lenart so po razpravi sprejeli sklep, da še morebitne predloge na dopisni seji potrdijo
in jih nato do roka tj. 10.10.2017 v skladu z javnim pozivom posredujejo na komisijo oziroma Občino.
»javni poziv v prilogi«
(PRISOTNIH 12 ČLANOV SVETA, 12 ZA, NIHČE PROTI)
K točki 8.
POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV
KS LENART
na 11. seji Sveta Krajevne skupnosti Lenart.
Pobude in vprašanja:
1. Janez Komperšak:
- Kako je z načrti za sanacijo Prežihove ulice in kako z delom ulice, kjer se zaradi gradbišča
onesnažuje ulico.
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-

Odg. dir. Martin Breznik:
Rekonstrukcija Prežihove ulice bo izvedena v predvidenem času tj. najverjetneje v prihodnjem
letu. Glede dela odseka ulice, kjer se izvaja novogradnja pa bo v kratkem dogovorjena rešitev
na operativnem sestanku z investitorjem.

2. Dr Mitja Krajnc:
- Kako je z sanacijo plazu na cesti pod njimi v Vinički vasi in kako z cesto Hrastovec – Vinička
vas.
- Odg. dir. Martin Breznik:
Plaz na cesti v Vinički vasi se bo trenutno samo asfaltiral in nato spremljal. Na cesti
Hrastovec – Vinička vas se je izvajala samo sanacija s krpanjem, celotna rekonstrukcija ceste
pa je odvisna od sredstev, ki bodo na razpolago v proračunu za leto 2018.

opomba:
»zvočni zapis poteka 11. 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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