
ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA,
ki so bili podani na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Lenart, dne 31. marca 2016

TILEN ŠTEFANEC

A) Zanima ga, ali so določeni termini treningov na RŠC Polena, ali je dogovorjen urnik vadbe?
Zaradi  nedorečenih  terminov  treninga  članov  konjeniškega  društva  je  občasno  ogrožena
varnost uporabnikov Polene, upoštevati pa je treba, da ta rekreacijski center uporablja veliko
ljudi vseh generacij.

B) Vsi svetniki so prejeli anonimno pismo v zvezi s problematiko Zdravstvenega doma Lenart. V
anonimnem pismu  so  omenjeni   nevzdržni  pogoji  dela,  pomanjkanje  kadra  in  odhajanje
zdravnikov.  To so znana dejstva,  omeniti  velja  še  slabo organizacijo  dela,  slabo vodenje,
zastarel  statut,  ki  je  potreben  posodobitve.  Navaja  še,  da  so   nekateri   mladi  zdravniki
zaposleni kot pomočniki, čeprav samostojno opravljajo delo.
Apelira  na svet zavoda in na župana naj raziščejo zadeve. Zdravstvena dejavnost je storitvena
dejavnost, le ustrezno motivirani zaposleni lahko kvalitetno opravljajo delo.

C) Kar zadeva Center za tujce Črni les- gledano objektivno, je bilo z odločitvijo, sprejeto na
občinskem svetu, preprečeno vzdrževanje objekta, izgubili smo dve delovni mesti, ostal bo
»mrtev« objekt,  ki  propada.  Sklep,  ki  ga je sprejel  občinski svet,  je bil  gotovo sprejet  na
podlagi pomanjkljivih informacij, sam osebno bi se sedaj odločil drugače.
Predlaga, da se v oživitev hotela in v razvoj turizma vloži vsaj toliko energije, kot je bilo
prizadevanj za preprečitev centra za tujce.

D) Društvo  kmečkih  žena  Lenart  je  predlagalo,  da  bi  na  prvomajskem  pohodu  v  Zavrhu
brezplačno pripravile in razdelile malico, Občina pa naj plača »material«.

Odgovor župana:

V zvezi z brezplačno malico za udeležence prvomajskega pohoda bo svetnik prejel pisni odgovor.

Kar  zadeva Črni  les  ne govorimo o namestitvenem centru,  ne  o centru za tujce.   Odločitev,
sprejeta na občinskem svetu, je bila nedvoumna in jasna.
Svetnik omenja skrb za vzdrževanje objekta zaradi odločitve občinskega sveta in izgubo dveh
delovnih mest; če primerjamo posledice, ki bi jih za širše okolje pomenila vzpostavitev centra za
tujce z izgubo dveh delovnih mest in vzdrževanjem objekta, so to neprimerljiva dejstva.

Kar zadeva  problematiko Zdravstvenega doma Lenart, ki jo je svetnik navedel, bo o tem  prejel
pisni odgovor. 
Pozna vsebino anonimnega pisma, težko se pogovarjamo o t.i. anonimkah. Osebno prejme dokaj
veliko število anonimnih pisem, posamezniki trosijo letake brez podpisnika oz. pošiljatelja po
ulicah.
Živimo v demokratični državi in družbi, zato pričakujemo, da se bodo ljudje ob izpostavljenem
problemu ali vprašanju identificirali z imenom in priimkom.
Kdor  piše  anonimna  pisma,  se  skriva,  če  ima  kdorkoli  vprašanja,  razloge,  stališče,  naj  ga
izpostavi z imenom in priimkom. Naša naloga pa je, da jih v okviru pristojnosti rešujemo.

V zvezi s Statutom Zdravstvenega doma Lenart  je dejal, da so osnutek Odloka o preoblikovanju
javnega  zavoda  Zdravstveni  dom Lenart  Občine  ustanoviteljice  (Lenart,  Sveti  Jurij  in  Sveta



Trojica)  poslale  tudi  Občinam  Benedikt,  Cerkvenjak  in  Sveta  Ana  in  jim  predlagajo
soustanoviteljstvo javnega zavoda.
Ker  ZD Lenart  izvaja  primarno zdravstveno službo,  bi  občine,  ki  niso  soustanoviteljice  tega
javnega zavoda, s soustanoviteljstvom prevzele tudi obveznosti in naloge, ki iz izhajajo iz tega
naslova.

Društva, ki uporabljajo RŠC Polena, smo v občinski upravi pozvali, da uskladijo urnik vadbe in
treningov,  prav  v  teh  dneh  se   izteče  rok,  da  podajo  svoje  predloge,  na  podlagi  katerih  bo
sestavljen urnik.

Odgovor občinske uprave:

A) Po pridobitvi urnikov vadbe od športnih društev, ki koristijo ŠRC Polena, je občinska uprava
pripravila  predlog  usklajenega  urnika,  ki  ga  je  ponovno  posredovala  vsem  društvom,
koristnikom ŠRC Polena, s pripisom, da do 10. maja 2016 odgovorijo, ali je predlagani urnik
sprejemljiv za vse koristnike. Do 10. maja 2016 je svoje pripombe na predlagani urnik podal
Nogometni  klub  Lenart,  zato  bo  potrebno  ponovno  usklajevanje,  ki  se  bo  izvedlo  v
najkrajšem možnem času.

D) Vaš predlog, ki ste ga podali na seji občinskega sveta gotovo lahko smatramo kot pozitiven za
občane oz. udeležence pohoda, saj smo v preteklosti mnogo let, vse do leta 2011, poskrbeli za
brezplačno malico za pohodnike. 
Prav je,  da pri  odgovoru na to  vprašanje pojasnimo,  kako je  bilo  z  organizacijo  malic  v
preteklosti. Če pobrskamo po spominu, je število pohodnikov kmalu po letu 2000 znašalo 600
in toliko je bilo tudi brezplačnih malic. Število pohodnikov je iz leta v leto naraščalo, tako da
se je leta 2011 pohoda udeležilo 2200 udeležencev, za katere je Občina Lenart organizirala
brezplačne malice. Iz računovodskih evidenc smo pridobili podatke iz leta 2011, takrat   smo
nabavili  klobase za  2200 oseb,  stroški  kruha,  plastične posode in  prilog so takrat  znašali
2.675,00 eur. Malico (klobase) so skuhale in razdelile članice Društva kmečkih žena in deklet
Lenart.  Ker so stroški brezplačnih malic iz leta v leto naraščali,  smo  ocenili,  da je to za
občino  previsok  strošek  in  smo poskrbeli  za  primerno  ponudbo  na  prireditvi,  tako  da  si
pohodniki malico lahko kupijo, vključili smo lokalne ponudnike in društva. Že takrat je bila
Občina kot glavni organizator pohoda deležna tudi negativnih kritik zaradi brezplačnih malic
in s tem povezanih stroškov.
Gotovo lahko brezplačno malico na prvomajskem pohodu smatramo kot izraz dobre volje
organizatorja, kot spodbudo za pohodnike. Zlasti ob dejstvu, ker brezplačnih pogostitev na
pohodu 5 let  ni bilo, bi po drugi strani ponovna   uvedba brezplačne malice  pri marsikom
zbudila  pomisleke  in  bi  lahko  bila  pogostitev  pohodnikov   tolmačena  kot  privlačen,
populističen ukrep za množico udeležencev prvomajski prireditvi.
Prepričani smo, da je uvedba brezplačnih malic za udeležence prvomajskega pohoda stvar
dogovora in konsenza vseh tudi občinskih svetnikov, da ne bi bilo navedeno razumljeno na
napačen način.  Letošnji proračun smo načrtovali na ravni lanskega, zato so tudi odhodki za v
letu 2016 planirani v tem smislu. Ker lani brezplačne malice ni bilo, je nismo načrtovali in
predvideli  tudi v  letošnjem leto.
Glede na vaš predlog na seji občinskega sveta smo si pridobili podatke oz. ponudbe, koliko bi
znašali stroški brezplačne malice za vse udeležence pohoda. Naredili smo izračun za 2200
oseb,   stroški  klobas,  plastičnih  krožnikov,  pribora,  kruha  in  prilog  (gorčica)  bi  znašali
2.376,00 eur, ob predpostavki, da se ne računajo stroški priprave in delitve.
Letos moramo prevzeti tudi stroške glasbene skupine, ki bo nastopila na prvomajski prireditvi
v Zavrhu, le-ti znašajo 500 EUR. V preteklosti je te stroške poravnalo Društvo vinogradnikov
Lenart, zaradi uvedbe davčnih blagajn pa letos to ni možno.



Marsikdo bi gotovo dejal, da to gotovo ni tak strošek, ki ga Občina Lenart, glede na višino
celotnega  proračuna,  ne  bi  zmogla.  Prepričani  smo,  da  je  odločitev  o  brezplačni  malici,
gotovo pozitivna, občanom prijazen ukrep. Vendar, pa je lahko po drugi strani,  pogosto lahko
razumljena  ne  le  pozitivno,  ampak  tudi  negativno,  propagandno,  populistično  ali  kot
nenačrtovan proračunski izdatek, zato pač predlagamo, da se o tem dogovori vsaj na ravni
občinskega sveta.  V kolikor  bo  večina  ocenila,  da  je  brezplačna  malica  na  prvomajskem
pohodu dobrodošla,  bomo le  -  to  lahko tudi  predvideli  in  načrtovali  za  prihodnja  leta  in
poskrbeli za brezplačno pogostitev pohodnikov.
Ob izvedbi čistilne akcije, 2. aprila smo poskrbeli za brezplačno malico za udeležence akcije,
ker  smo  smatrali,  da  gre  za  prostovoljno  delo,  za  prispevek  k  čistemu  okolju  ter  s  tem
poskušali še bolj animirati občane k sodelovanju. Poleg tega je potrebno upoštevati, da je bilo
število udeležencev veliko nižje cca 300, kot je število pohodnikov na prvomajskem pohodu.
Občina  Lenart  Društvo  kmečkih  žena  in  deklet  Lenart  in  Društvo kmečkih žena Voličina
povabi, da pripravi manjše pogostitve za udeležence prireditev, kot je proslava ob občinskem
in krajevnem prazniku, pri delitvi obrokov in podobnih priložnosti.
Ker ste na seji dejali, da je društvo kmečkih žena Lenart predlagalo, da brezplačno pripravi in
razdeli malice na pohodu, smo to preverili pri predsednici društva, ki je sicer povedala, da o
tem ni bilo govora v Društvu kmečkih žena in deklet Lenart, ampak  je o tem tekla beseda pri
društvu upokojencev, kjer so to predlagale posameznice, ki so tudi članice Društva kmečkih
žena in deklet Lenart, vendar  bi bile pripravljene sodelovati tudi pri takšni akciji, gotovo pa
je  težko pričakovati,  da  bodo kontinuirano iz  leta  v  leto  to  delo  opravljale  povsem brez
nadomestila. 
Na internetu smo preverili, kako v primeru pohodov glede malic ravnajo drugi organizatorji in
ugotovili, da mnogi za malico zaračunajo prijavnino 5 EUR ali več na udeleženca. V to smer
se pri nas doslej ni razmišljalo in tudi tega ne predlagamo. 
Kot že rečeno, smatramo brezplačno malico za pohodnike kot dobrodošlo, vendar se lahko
takšna odločitev sprejme v širšem soglasju, glede na odločitev pa to pomeni tudi upoštevanje
pri  proračunskih  izdatkih,  ne  nazadnje  se  lahko  v  prihodnje  predlaga  umestitev  posebne
proračunske postavke.
Naš odgovor je dobronameren, tako smo razumeli tudi vaš predlog,  prepričani smo, da je tudi
primerna iztočnica za razpravo in odločitev v prihodnjem letu.

MILKO SLANIČ

Znižan je komunalni prispevek za vodovod, ki pa je še vedno visok, vendar sedaj večina ljudi ve,
kaj plača. Ne razume, zakaj je priključitev na vodovod, ki jo izvede Mariborski vodovod, tako
draga, to je monopol. Mariborski vodovod, kot izvajalec javne službe, ne odgovarja na vprašanja,
v zvezi s strukturo  in višino cene.

V kolikor ne bodo razčiščene zadeve v zvezi z Mariborskim vodovodom, bo zaprosil za članstvo
v vodovodni zadrugi, ki jo ustanavljajo nekateri uporabniki vaškega vodovoda Selce.
Zaloge podtalnice, iz katere se z vodo oskrbuje Mariborski vodovod, se nahajajo v bližini reke
Drave.  Pozimi  umetno zasnežena smučišča  na  Pohorju  dodatno  utrdijo  z  umetnimi  gnojili  z
vsebnostjo  pesticidov.  Ko se  s  pesticidi  onesnažen  umetni  sneg  topi,  to  pronica  v  Dravo  in
dodatno  onesnaži  podtalnico.  Glede  na  navedeno  dvomi  o  kvaliteti  vode  iz  Mariborskega
vodovoda.

Želi  neodvisno  poročilo  o  analizi   kvalitete  pitne  vode  iz  omrežja  Mariborskega  vodovoda.
Ponovno postavlja vprašanje, kako bodo rešene zadeve v zvezi z Mariborskim vodovodom, ki jih
je postavil že ne več sejah?



Odgovor župana:

Svetnik bo na to vprašanje prejel pisni odgovor.

Odgovor javnega podjetja:

Nabava  je  ena  izmed  temeljnih  poslovnih  funkcij  podjetja  Mariborski  vodovod,  zato  jo
pojmujemo kot poslovno dejavnost, ki je odgovorna za oskrbo vseh potrebnih nabavnih dobrin in
storitev v podjetju. V ožjem pomenu je nakup materiala po dogovorjeni ceni. V širšem pomenu pa
obsega  nabava  poleg  samega  nakupa  še  naslednje  dejavnosti:   raziskovanje  nabavnega  trga,
načrtovanje nabave, oblikovanje nabavne politike, sklepanje nabavnih dogovorov, količinski in
kakovostni prevzem materiala, skladiščenje, analiziranje in evenditiranje nabavnih poslov.

Nabava je funkcija, katera je zraven prodaje tudi edina, ki ima neposredno povezavo s tržiščem in
je  od  njega  tudi  neposredno  odvisna.  Pomeni  pridobivanje  dobrin  in  storitev,  potrebnih  za
delovanje, vzdrževanje in izvajanje osnovnih in pomožnih dejavnosti, po najugodnejših pogojih
pri zunanjih virih. 
Javna  naročila,  katera  so  sestavni  del  nabavne  funkcije  v  podjetju  pokrivajo  80%  nabave
materiala. Tako, da dobimo za najkvalitetnejši material najugodnejše pogoje in ceno po predhodni
opredelitvi  specifikacije  (zahtevane  količine  in  kakovost)  za  material  in  storitve,  ki  jih
potrebujemo  za  našo  osnovno  dejavnost.  Vzporedno  spremljamo  in  kontroliramo  izpolnitve
naročila  (odpreme  pri  dobavitelju)  in  kasneje  spremljamo  in  ocenjujemo  opravljene  dobave
( reklamacije, ažuriranje evidence izdelkov in dobaviteljev zaradi dokumentiranja in razvrščanja).

Za še večjo racionalizacijo pa skrbimo že od leta 2013 z uvedbo e-nabave. S tem projektom smo
iz  papirnatega  poslovanja  prišli  na  učinkovitejše  brezpapirno elektronsko poslovanje,  ki  nam
omogoča hitro in učinkovito poslovanje. Skozi procese se srečujemo z tveganji na katera moramo
biti vse skozi pozorni:

Iščemo tudi alternativne rešitve za preprečevanje neljubih situacij, z dodatnimi zaščitnimi ukrepi
kot so pridobljeni certifikati za materiale katere bomo vgradili v sistem upravljanja Mariborskega
vodovoda.   Z  uvedbo  ISO  14001  sistema,  moramo  s  stalno  izboljšavo  uporabe  materialov
spremljati tržišče in najti alternativo najmanj škodljivega okolju in ljudem.

Glede monopola in visokih cen pa lahko rečemo samo eno, da glede udeležbe na vseh večjih
projektih pri izgradnji vodovodnih cevovodov, kateri so bili na področju Podravja in Pomurja
pove vse. Kajti v nasprotnem primeru neudeležbe, bi lahko rekli, da smo cenovno neugodni in, da
imamo cene, katere so visoke. Tako mi, še bolje pa naslovnik ve, kakšna je danes konkurenca.

Skratka,  na celotnem sistemu  vgrajujemo najboljše  materiala  ki  ustrezajo  uporabi  vode kot
živila. Ne vgrajujemo materialov ki so sumljivega porekla in kvalitete, kar se je že prevečkrat
zgodilo,tudi na nekaterih odcepih tudi v vaši  občini,  kjer nismo mi izvajali  montažnih del in
dobavljali materiala.
Seveda  nam  takšni  primeri  ob  neustrezni  vgradnji  in  še  neustreznem  materialu  povzročajo
dodatne stroške in pa seveda izgubo vode ( primer Zavrh). 

V konkretnih  primerih,  kjer  stranka  plača  priključek  je  tudi  specifikacija  na  predračunu   v
katerem so zajeti najboljši materiali in vgradnja le teh. Števci ki se v zadnjem času vgrajujejo so z
daljinsko nadgradnjo, ki omogoča odčitavanje ob vožnji mimo odjemnega mesta, se pravi ne rabi
popisovalec vstopiti do vodomera. 



Seveda morajo biti števci v sistemu enaki, saj je le tako zadeva učinkovita in uporabna. Na ta
način bomo povečali gostoto popisa, prej bomo zaznali iztoke na posameznih odjemnih mestih in
seveda  posledično  je  to  trajni  prispevek  k  zmanjševanju  izgub.  (Odlok  o  načinu  opravljanja
lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Lenart- 2014  člen 20) 

Vse  aktivnost,  ki  jih  vodimo  so  usmerjene  k  dolgoročni   kvalitetni  oskrbi  s  pitno  vodo  in
predvsem  za zadovoljstvo strank.

Je  pa  očitno  velik  problem pri  nekaterih  prebivalcih  ,  ki  ne  razumejo,  da  je  zakonodaja  na
področju oskrbe s pitno vodo izdelana in jo je potrebno upoštevati. To se lepo vidi pri priključitvi,
kjer je občina Lenart z velikimi sredstvi zagotovila oskrbo s pitno vodo, nekateri prebivalci bi pa
še kar po svoje ker je seveda to ceneje čeprav protizakonito. Osnova je v Uredbi o oskrbi s pitno
vodo objavljeni v UL RS št. 88/2012 z  dne 23.11.2012.



MAKSIMILJAN ŠUMAN

A) V zvezi z Ekotoploto je občinska uprava naročila revizijo, ki še ni zaključena. Zanima ga,
kdaj lahko pričakujemo revizijsko poročilo?

B) Želi, da so seje občinskega sveta na spletni strani Občine Lenart objavljene v taki obliki, da
bodo svetniki imeli dostop do objave.

C) Na pobudo občank in občanov predlaga naslednje:
V Zdravstvenem domu Lenart je bilo v preteklosti, pred 10-imi leti običajno, da so pacienti v
nujnih  primerih  zdravila  lahko  dobili  pri  zdravniku,  v  ordinaciji.  Želi,  da  se  ta  standard
ponovno uvede,  oz.  vzpostavi.  Zdravila je možno dobiti  le v lekarnah, v nočnem času je
lenarška lekarna zaprta, zdravila so dostopna le v dežurnih lekarnah v Mariboru ali na Ptuju.
Če v nujnih primerih v zdravstvenem domu ne moremo dobiti zdravila, ga lahko ukinemo.
Moramo  se  zavedati,  da  občani  in  občanke  pričakujejo  oz.  zahtevajo,  da  bodo  v  nujnih
primerih zdravila lahko dobili v Zdravstvenem domu Lenart.
Občina  Lenart  naj  posreduje,  da  bi  v  Zdravstvenem  domu  Lenart  pacienti  lahko  dobili
zdravila, zlasti v urgentnih zdravstvenih primerih,  kot je to bilo nekoč. Ta standard smo imeli
in nam je bil odvzet.
Kar zadeva organizacijo dela  in vodenja Zdravstvenega doma Lenart, ki jo je navedel svetnik
Tilen Štefanec, se z njim strinja. Zadeve niso dobro organizirane.

D) Zanima ga, kdaj se bo pričela obnova ceste v Radehovi?

Odgovor župana:

DARS je z izvajalcem podpisal pogodbo za obnovo ceste Lenart-Ptuj, dela na državni cesti v
Radehovi se bodo pričela v maju.

Revizijsko poročilo Ekotoplote bo pripravljeno do srede aprila.

Kar zadeva možnost, da bi pacienti v Zdravstvenem domu Lenart v nujnih primerih lahko dobili
zdravila,  to  ni  v  pristojnosti  občine,  ampak  o  tem  odloča  Ministrstvo  za  zdravje.  Zakon  o
lekarniški dejavnosti ureja preskrbo z zdravili. 
Gotovo tudi v drugih zdravstvenih domovih ni mogoče dobiti zdravil, ker država tega ni ustrezno
uredila.  V  zvezi  s  to  pobudo  bo  Občina  Lenart  poslala  dopis  ministrstvu,  zdravstveni
zavarovalnici in ZD Lenart.

Odgovor občinske uprave:

A) Odgovor je priložen na koncu gradiva.

B)  Vse seje so objavljene na spletni strani SIP TV http://www.siptv.si/ in so dostopne brez 
      plačila in gesla, prav tako smo uredili povezavo do sej tudi iz občinske spletne strani.

C) V zvezi z navedeno pobudo,  je  občinska uprava naslovila pisno zahtevo Zdravstvenemu
domu  Lenart,  da  poda  pisno  obrazložitev  v  zvezi  z  možnostjo  zagotavljanja  zdravil  v
zdravstvenih  ambulantah.  Zdravstveni  Dom  Lenart  je  podal  pisni  odgovor  z  naslednjo
vsebino:
« Izdajanje zdravil je v Republiki Sloveniji urejena z Zakonom o zdravilih (ZZrd-2), s
Pravilnikom o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil v humani medicini ter

http://www.siptv.si/


Pravili  obveznega  zdravstvenega  zavarovanja  ter  številnimi  drugimi  podzakonskimi
akti, ki natančno urejajo ravnanje s substancami, kemikalijami itd.
V Zdravstvenem domu Lenart, v skladu z zakonom in podzakonskimi akti, ne izdajamo
zdravil v nobeni ambulanti. 
Še pred petnajstimi leti smo v dežurni službi imeli priročni depo zdravil, dokler država
ni uvedla Kartic  zdravstvenega zavarovanja. Do takrat  smo recept,  za  katerega smo
izdali zdravilo, fizično odnesli v lekarno in izdano zdravilo nadomestili z drugim ter ga
odnesli v »depo omaro« v »dežurno ambulanto«. 
Z  uvedbo  sistema kartic  zdravstvenega  zavarovanja  tak  način  več  ni  mogoč.  Ni  pa
mogoč tudi, ker tega ne dovoljujejo Zakon o zdravilih in drugi tozadevni podzakonski
akti. Zdravilo lahko izda samo magister farmacije ali diplomirani inženir farmacije, oba
z opravljenim strokovnim izpitom, v lekarni ali lekarniški podružnici. 
Vsako drugačno delovanje je v nasprotju z zakonskimi predpisi.« 

DRAGO ZORGER:

A) Zanima ga, zakaj ni direktnega prenosa sej občinskega sveta? Ali občina mogoče ni poravnala
obveznosti? Če so obveznosti poravnane in prenos seje ni zagotovljen, je potrebno izbrati
drugega TV operaterja.

B) Zahteva,  da  Odbor za družbene dejavnosti  obravnava problematiko  Zdravstvenega doma
Lenart. Zadeve se v zdravstvenem domu ne uredijo, gotovo na to vplivajo tudi sorodstvene
vezi in se z rešitvijo problemov se zavlačuje. Svetniki smo predstavniki občanov in moramo
ravnati v njihovo korist.

C) Prav tako predlaga, da Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo in nadzorni odbor
preverita,  kako je  bila  prekinjena  pogodba  z  Nigradom,  ko  je  javno službo odvajanja  in
čiščenja odpadnih voda v izvajanje prevzel Režijski obrat. V zvezi s prevzemom javne službe
odvajanja  in  čiščenja  odpadnih  voda  v  izvajanje  Režijskega  obrata,  postavlja  naslednja
vprašanja:
Kakšna je pogodba z novim izvajalcem, kakšne so njegove obveznosti do Občine Lenart?

            Kako Režijski obrat z dvema zaposlenima, ki skrbita za urejanje okolja, skrbi za izvajanje   
            javne službe?

Na osnovi katerega akta je Nigrad izvajal javno službo?
Kaj so vzroki za prekinitev pogodbe?
Ali  so  bili  izvedeni  izračuni,  kakšni  so  prihranki,  v  zvezi  z  izvajanjem  javne  službe  v
Režijskem obratu in pošiljanjem položnic za okoljsko dajatev? 
Na čem temelji odločitev za sklenitve pogodbe z izvajalcem AGJ?   

D) Kar zadeva Črni les, bi od Občine pričakoval, da bo definirala pogoje, pod katerimi bi sprejeli
Center za tujce Črni les. O Črnem lesu se bomo še pogovarjali.   

Odgovor župana:
  
Vse pogodbene obveznosti in računi do SIP TV, ki prenaša seje, so poravnani.         

Glede Črnega lesa nima mandata, da bi postavljal pogoje, da bi občina sprejela center za tujce.
Ocenili so, da Črni les ni primeren prostor za ureditev centra za tujce. Kakšne pogoje pa bi naj
občina postavila, če so predstavniki Ministrstva za notranje zadeve RS na delovnem sestanku
3.3.2016 jasno povedali, da bodo objekt ogradili s 3 m visoko ograjo in zamrežili okna?



Glede javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Lenart bo svetnik prejel pisni
odgovor.           

Kar zadeva sorodstvene vezi, župan ponovno poudarja, da z direktorjem ZD Lenart ni v sorodu,
čeprav imata enak priimek. 

Odgovor občinske uprave:

C)   Na  podlagi  takrat  veljavnega  Odloka  o  odvajanju  in  čiščenju  komunalnih  odpadnih  in
padavinskih voda na območju Občine Lenart ( Ur. list RS št. 104/2001) je bil izvajalec Nigrad
d.d.  Maribor določen za izvajalca navedene gospodarske javne službe neposredno na podlagi
odloka. V skladu z Zakonom o varstvu okolja je to obvezna gospodarska javna služba. Nigrad je
kasneje s spremembami v lastniški strukturi izgubil statusa javnega podjetja, saj je pridobil v
lastniško strukturo tudi zasebni kapital, torej je bil v lasti tako zasebnega kot javnega kapitala in s
tem ni izpolnjeval pogojev za direktno izvajanje javnih služb skladno z veljavno zakonodajo.

Nadalje  se  je  s  spremembo slovenskih  računovodskih  standardov   SRS 35  infrastruktura  na
področju odvajanja in  čiščenja  odpadnih  in  padavinskih  vod prenesla  v računovodske knjige
občine Lenart in sicer z dnem 31. 12. 2009, podobno velja tudi za infrastrukturo na področju
oskrbe s pitno vodo. Na podlagi tega prenosa osnovnih sredstev iz javnega podjetja na Občino
Lenart se je za opravljanje navedene službe z Nigradom sklenila Pogodba o najemu , uporabi in
vzdrževanju javne infrastrukture. S tem se je na novo postavil tudi način obračunavanja storitev,
saj je predvideno plačevanje amortizacije za omrežje - omrežnine. Občina je takrat sklenila tudi
najemno  pogodbo  z   Nigradom za  najem infrastrukture.  Z  letno   pogodbo  o  najemu  sta  se
pogodbena partnerja dogovorila o obsegu izvajanja programa predvsem pa se pogodba nanaša na
plačilo najemnine  občini s strani izvajalca javne službe. Zaradi višine predlaganih cen, Občina
Lenart ni sprejela predlaganega Elaborata za določitev cene in s tem ni sprejela predlaganih cen,
tako  se tako imenovana omrežnina ni uveljavila, s tem pa izvajalec javne službe občini torej tudi
ni plačeval nobene najemnine ali omrežnine. 

Izvajalec  gospodarske  javne  službe  Nigrad  je  v  občini  Lenart  upravljal  s  kanalizacijskim
sistemom naselja Lenart in Voličina in dve čistilni napravi Globovnica Lenart in Voličina. V letu
2007  je  upravljanje  kanalizacijskega  sistema  Voličina  in  čistilno  napravo  Voličino  prevzelo
podjetje AGJ Goran Rebernik s.p.
Kanalizacijski sistem Močna ni bil predan v upravljanje Nigrad prav tako sama čistilna naprava
Močna. Kanalizacijo in čistilni napravo Močna je upravljalo podjetje AGJ  Goran Rebernik s.p. 

Občina Lenart  ima sprejete cene kanalščine in čiščenja iz leta 2000 in so odtlej nespremenjene in
znašajo:

- kanalščina VT ( gospodarske družbe, s. p. , javni zavodi itd,)         0,281881 €/m3,
- kanalščina MT ( ostali uporabniki)                                                  0,105700 €/m3,
- čiščenje   (enaka cena za vse uporabnike)                                         0,076573 €/m3.

Nigrad kot izvajalec gospodarske javne službe je bil tudi zadolžen za zbiranje okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je predpisana z Uredbo.
Občina Lenart je za pobiranje okoljske dajatve sklenila z Nigradom pogodbo in mu za navedeno
storitev letno plačevala okrog 17.000 €, konkretno za leto 2015 je bila v višini 17.092,20 €. V
navedenem znesku so zajeti stroški tiskanja in distribucija  položnic, izterjava neplačnikov in vsa
poročanja o okoljski dajatvi državi niso pa bilo vključeno plačilo neizterjane takse od občanov.



Stroški zbiranja takse:

Nigrad 2015 Občina 2016
Tisk, pošiljanje položnic 17.092,20 7.924,80
Opomini,   izterjava,
informatika ( ocena )

0,00 3.000,00

Skupaj 17.092,20 10.924,80

Okoljsko dajatev sicer  plačujejo vsi uporabniki vode ne glede na to ali  se ta voda koristi iz
javnega  vodovoda,  iz  vaških  vodovodnih  sistemih  ali  jo  uporabniki  koristijo  iz  zasebnih
vodnjakov. 
Na območju občine Lenart se letno zbere cca 160.000 do 190.000 € okoljske dajatve, ki jo koristi
občina za namena na področju odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda. Navedeni
znesek je Nigrad nakazoval občini glede na pobrano takso mesečno.

Nigrad kot izvajalec javne službe je v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja Občini Lenart podal
predlog Elaborata v katerem je predlagal  nove višje  cene odvajanja in čiščenja.  Zadnji
takšen predlog  je posredoval v letu 2014, ki pa ga občina ni potrdila. Tako je Nigrad takrat
predlagal, da bi se cene odvajanja – kanalščina povečala za cca 2,5 x in bi znašala 0,3758
€/m3, cena čiščenja pa bi se povečala za cca 8x na 0,6218 €/m3.  Predlagani dvigi bi v % bili
visoki,  res  je  sicer da predlog  novo oblikovanih  cen ni  visoke glede na  cene v  drugih
primerljivih ali  sosednjih  občinah. Kljub temu pa je potrebno upoštevati,  da je bil  tak
predlog glede na nespremenjeno standard vzdrževanja kljub temu nesprejemljiv, kar se je
izkazalo tudi s tem da cene niso bile potrjene.

Občina žal področja odvajanja in čiščenja  nima urejenega na ustrezen način, predvsem iz
razloga nedelujoče CČN Lenart in slabega delovanja ČN Voličina, obe čistilni napravi sta
dejansko tehnološko neprimerni,  kar je znano zato tega ne ponavljamo, tudi iz naslova
dobljene sodbe za povračilo celotne kupnine od takratnega CPM v stečaju očitno ne gre
pričakovati nobene povračila škode. 

V letu 2011 je Občina Lenart sprejela novi Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe
odvajanja  in  čiščenja  komunalne  in  padavinske  odpadne  vode  v  Občini  Lenart  (  MUV št.
17/2011) s katerim je opredelila, da se navedena služba opravlja kot koncesionirana javna službe,
do podelitve pa v Režisjkem obratu in da se podeli na podlagi javnega razpisa in ne več direktno
javnemu  podjetju.  Z  javnim  razpisom  za  podelitev  koncesije  smo  računali,  da  bo  bodoči
koncesionar zgradil tudi čistilno napravo ob Velki.
Tako  smo  v  letu  2012  pripravila  dokumentacijo  v  zvezi  z  ureditvijo  odvajanja  in  čiščenja
odpadnih  vod  v  Občini  Lenart.  Navedena  dokumentacija  je  bila  pripravljena  tako,  da  bi  se
sofinancirala  izgradnja čistilne naprave Lenart, Voličina in prečrpalna postaja ob Globovnici iz
Evropskega  sklada  za  regionalni  razvoj.  V  zvezi  z  navedenim  smo  pripravili  investicijski
program, ki je bila podlaga za kandidiranje za navedeni sklad. V začetku leta 2013 je bila naša
vloga za odvajanje in čiščenje odpadnih vod po navedenem investicijskem programu zavrnjena. 
Ker glede na finančno stanje v državi in v občinah ugotavljamo, da z lastnimi sredstvi sanacija
oz.  rekonstrukcij  vseh  treh  nujnih objektov z  lastnimi  sredstvi  ne  bomo mogli  izvesti,   smo
predlagali   občinskemu  svetu  Občine  Lenart,  da  sprejme  predlog  o  podelitvi  koncesije  za
vzdrževanje in upravljanje odvajanje in čiščenje odpadnih vod v Občini Lenart v katero bi zajeli
izgradnjo oz. rekonstrukcijo centralne čistilne naprave Lenart. Samo izgradnjo črpališča s tlačnim



vodom oz. sprejemno fekalno postajo ob Globovnici in nadgradnjo čistilne naprave Voličina pa bi
izvedli z lastnimi sredstvi. 
Sprememba med potrjenim investicijskim programom iz oktobra 2012 in kasneje predlaganim v
letu 2013 je v tem, da se financira centralna čistilna naprava Lenart  preko koncesije. Občina
Lenart je že izvajala javno naročilo oz. postopek oddaje koncesije za opravljanje in vzdrževanje
kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav, vendar smo ga pred meseci zaustavili, ko smo prejeli
sklep  Ministrstva  za  gospodarski  razvoj  in  tehnologijo,  da  ni  možno  črpati  sredstev  iz
regionalnega razvojnega sklada za sanacijo čistilnih naprav financiranje na način, da je izgradi
koncesionar  za  Občino pa je  po takratni  oceni,  ki  jo  lahko kot  pravilno ocenimo tudi  danes
predrag način za občane.

Centralna čistilna naprava Lenart tako dejansko nikoli ni bila dokončana oz. je bivši izvajalec
CPM ni dokončal in ni predal Občini Lenart, saj v poskusnem obratovanju ni dosegel ustreznih
parametrov  za  čiščenje  in  je  CPM kasneje  šel  v  stečaj  torej  postavljamo torej  pristopamo k
reševanju tega področja popolnoma na novo. Sedaj centralna čistilna naprava Lenart ne obratuje,
tako da nas inšpekcija za okolje redno opozarja, da se moramo zadeve lotiti čimprej, kar je seveda
povsem jasno, problem pa je zagotavljanje virov za tovrstno napravo, ki je ocenjena po različnih
med  1,5-2  mio  EUR.  V  septembru  2013  nam  je  s  strani  inšpekcije  bila  naložena  izdelava
terminskega plana sanacije čistilne naprave. Tako da tudi s tega vidika in z vidika okolja, se
moramo sanacije oz. nadgradnje centralne čistilne naprave lotiti čimprej.  
Za centralno čistilno napravo Lenart smo v avgustu 2012 pridobili gradbeno dovoljenje še prej pa
okoljevarstveno soglasje. 

V mesecu oktobru 2013 je Občinski svet Občine Lenart sprejel sklep o pričetku postopka oddaje
koncesije  za  odvajanja  in  čiščenja  odpadnih  voda  na  območju  Občine  Lenart  z  izgradnjo
centralne čistilne naprave Lenart. S koncesijo smo želeli oddati opravljanje navedene službe na
območju celotne Občine Lenart z vsemi kanalizacijskimi sistemi, čistilnimi napravami, malimi
čistilnimi  napravami  in  greznicami.  Sam postopek  oddaje  koncesije  se  je  pričel  z  mesecem
decembrom 2013.  Po pridobitvi ponudb in pogajanjih s ponudnikom  v letu 2014 je komisija
ocenila, da je ponudba za občino nesprejemljiva in je postopek oddaje koncesije ustavila. 

Na podlagi ustavitve postopka oddaje koncesije je občina Lenart dosedanjega izvajalca Nigrad
d.d.  v  mesecu  maju  2015  obvestila,  da  začasno  izvajanje  lokalne  javne  službe  odvajanja  in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Lenart  prevzema v svoj režijski obrat.

Po vzgledu v Avstriji kjer večina  občin opravlja javno službo na področju odvajanja in čiščenja
odpadnih in padavinskih voda v lastnih režijskih obratih smo se tudi mi odločili, da to službo za
enkrat prevzamemo v režijski obrat. Po zbranih informacijah iz sosednje Avstrije kjer upravljajo
kanalizacijo  in  čiščenje  v  režijskih  obratih  je  ugotavljeno,  da  je  takšen  način  upravljanje
učinkovitejši in cenovno ugodnejši tako za uporabnika kot za občino.

Tako smo z 1. 7. 2015 prevzeli izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadni
in padavinskih voda  v izvajanje Režijskemu  obratu Občine Lenart.  Nigrad je tako s 30. 6. 2015
prenehal z izvajanjem javne službe. Z navedenim dnem je tako Režijski obrat prevzel vse naloge
navedene  javne  službe  in  smo  tako  tudi  sami  pričeli  z  izstavitvijo  položnic  za  kanalščino,
čiščenjem in okoljsko dajatvijo.  Za neposredno izvajanje del na kanalizaciji, čistilnih napravah in
na prečrpalnih postajah , ki jih režijski obrat sam ne more izvesti smo sklenili letno pogodbo z
podjetjem AGJ d.o.o.,  Pot na Kamenšak 17, Lenart v višini 994,00 € mesečno oz. na letnem
nivoju v višini  11.928,00 €.  Stroške električne energije,  vode,  odvoza komunalnih odpadkov,
odvoza blata oz. mulja in obratovalni monitoring na Globovnici  krije občina sama. Izvajalec AGJ
d.o.o. po pogodbi izvaja naslednja dela in sicer:



- dnevni 24 urni nadzor nad delovanjem in upravljanjem naprav,
- 1 x tedenski vizualni pregled čistilnih naprav in vodenje obratovalnega dnevnika,
- skrb za redno delovanje naprav,
- odvoz stabiliziranega mulja in njegova odstranitev,
- redno odstranjevanje maščob in skrb nad njihovo razgradnjo,
- redno odstranjevanje peska, njegova dehidracija ter odlaganje na ustrezno deponijo,
- manjša popravila,
-izvedba monitoringa odpadnih voda na ČN Močna in ČN Voličina v skladu z veljavno    
zakonodajo, 
- sprejemanje in vodenje evidence sprejema grezničnih gošč in njihova predelava,
- čiščenje in odstranjevanje grobega materiala na grabljah čistilnih naprav,
- pregleduje objekte in naprave javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov,
- prisotnost in sodelovanje ob izvajanju nadzora s strani pristojnih inšpekcijskih služb,
- redno obveščanje naročnika o vseh dogodkih na čistilnih napravah in kanalizaciji,
- redno obveščanje naročnika o obveznostih iz naslova opravljanja javne službe. 

Vsa ostala dela izvaja Režijski obrat občine oziroma uprava, torej poleg tehničnih opravil, košnje,
poročanja  pristojnim ministrstvom,  vodenje  računovodskih  evidenc  javne  službe,  spremljanje
delovanja kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav, vodenje vzdrževalnih del ipd.  

Spodnji tabeli je podan prikaz zbranih sredstev po letih oz. stroških in upravljalcu. Podatkov za
leto 2015 ne prikazujemo, ker so se stroški delili med prejšnjim izvajalcem Nigradom in Občino
Lenart, ter vršili razni poračuni oz. obračuni, vendar se je že v poletju izkazal podoben mesečna
realizacija kot  v letu 2016. .

 2012
Nigrad

2013
Nigrad

2014
Nigrad

Ocena  2016
obč. Lenart

Odvajanje,  kanalščina
Nigrad

55.365 51.531 44.376 49.805

Čiščenje Nigrad 18.985 17.862 16.085 19.068
Skupaj Nigrad 74.350 69.393 60.461
Ostanek občini 0 0 0 68.873
Stroški AGJ 18.985,44 18.985,44 18.985,44 11.928
AGJ  delovanje  CČN
Lenart

40.953,56 0,00 0,00 0,00

Stroški  električne  en.
vode,  odpadki,
monitoring.

6.610 6.627 5.810 5.510

Obratovalni monitoring 2.828
Režijski  obrat  (  0,5
delavca)

9.250

Skupaj stroški 99.945,44 95.005,44 85.256 29.516

Okoljska dajatev 194.591 163.325 187.463 195.182
Stroški  pobiranja  takse,
kanalščine in čiščenja

17.000 17.000 17.092,20 10.924,80

Neplačane  obveznosti
uporabnikov cca 5%

9.729,55 8.166,25 9.373,15 13.202,75

Razpoložljiva  sredstva
občine

101.312,4
5

112.546,31 136.202,2
1

210.411,45



Z zbranimi sredstvi iz naslova kanalščine in čiščenja do 30.6. 2015, kot jih prikazujemo v tabeli
je razpolagal Nigrad, ki je upravljal z zgoraj navedenimi kanalizacijskimi sistemi in čistilnimi
napravami, s temi sredstvi je pokrival stroške električne energije, odvoz blata iz čistilnih naprav,
vse obvezne obratovalne monitoringe, porabo vode, preglede kanalizacijskega sistema, čiščenje
kanalizacije in manjša popravila na čistilni napravi in vzdrževalna dela, razen za čistilni napravi
Voličina in Močna, ki jih je že takrat vzdrževala občina sama. 

V primeru kakršnih koli večjih popravil na kanalizaciji in čistilnih napravah (menjava pokrovov
jaškov na kanalizaciji, sanacija jaškov, zamenjava obrabljenih delov na čistilni napravi ipd.)pa je
občina izdala posebno naročilo podjetju Nigrad in ga tudi plačala po njihovem ceniku, saj  je
Nigrad  vedno  izhajal  iz  stališča  in   navajal   da  z  zbranimi  sredstvi  zgolj  opravlja  nujna
vzdrževalna in druga manjša popravila. 

Stroški  AGJ so  zajemali  upravljanje  čistilne  naprave  Voličina  in  Čistilne  naprave  Močna  ter
vzdrževanje kanalizacijskega sistema Voličina in Močna. V letu 2012 je  AGJ še opravljal dela na
centralni čistilni napravi, kjer smo dosegali čiščenje do 25 %. Ker se odstotek čiščenja na takšni
tehnologiji  kot  je  vgrajena v CČN ni  dal  povečati,  na drugi  strani  pa je  že nekatera oprema
dokočno odpovedala se pokvarila (posedanje biodiskov zardi lastne teže in zvitje glavnih osi)  se
je koncem leta 2012 dokončno zaustavilo delovanje.

Stroške električne energije, vode in odpadke na ČN Močna in Voličina s katerimi je upravljal AGJ
je občina Lenart plačevala iz proračuna in so ti stroški na letnem nivoju prikazani v tabeli. Skupaj
so tako direktni stroški na letnem nivoju za čistilne naprave in kanalizacijske sisteme znašali od
85.000  €  do  100.000  €  do  leta  2015,  ob  tem je  potrebno  še  navesti,  da  je  večje  okvare  in
investicijsko vzdrževalna dela  še vedno občina pokrivala iz proračuna. 

Občina Lenart bo izvajala službo na področju odvajanja in čiščenju odpadne in padavinske vode
v režijskem obratu vsaj v tem obdobju, do izgraditve nove CČN Lenart. Po izgradnji CČN pa se
bomo  ponovno  odločali  o  najprimernejšem  in  najučinkovitejšem  sistemu  upravljanja  s
kanalizacijo in čistilnimi napravami.

SREČKO MALEK

A) Zanima ga, kako je z ureditvijo dvigala na občinski stavbi?       
B) Kar zadeva ZD Lenart, se strinja s svetnikom Tilnom Štefanecem.

Odgovor župana:

Za ureditev dvigala se dogovarjamo z UE Lenart, poslali smo tudi povpraševanje. 

Odgovor občinske uprave:

A) Občina Lenart in Upravna enota sta doslej le evidentirali problem in se okvirno med seboj
dogovarjata za sofinanciranje postavitve dvigala. Dvigalo bi bilo locirano na notranji strani  -
dvorišča pred vhodov v avlo občinske zgradbe. Okvirna vrednost investicije je cca 65.000 €
in bi si strošek razdelili glede na koriščenje površin. Samo dvigalo je predfabricirani izdelek,
ki se poveže z dvema izhodoma na hodnik zgradbe. Po zahtevah Upravne enote je gradbeno
dovoljenje potrebno, kar pomeni, da bo potrebno še naročiti projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja za manj zahteven objekt. Po izvedbi pa tudi uporabno dovoljenje. Investicija se
planira v letu 2017.



SVETLANA BOGOJEVIČ

A) Zaradi slabe kvalitete TV prenosov sej je veliko pripomb.

B) Zanima jo, zakaj šole niso vključene v čistilno akcijo, ki poteka 2. aprila?  Seznanjena je, da
v Štajerskem Vulkanlandu tudi šole sodelujejo v čistilnih akcijah.

C) Glede  ZD  Lenart  navaja,  da  novi  zdravniki  odhajajo  zaradi  poslovodstva.  Želi,  da  se
anonimno pismo o problematiki Zdravstvenega doma Lenart uvrsti v zapisnik seje.     

Odgovor župana:     

Osnovne šole v občinski čistilni akciji ne sodelujejo, imajo pa organizirane šolske čistilne akcije.     

SAŠA TOMAŽIČ

Občinski svet je sprejel Odlok o ravnanju z odpadki, zanima ga, ali je ta predpis v skladu z vsemi
zakonskimi spremembami na tem področju?

Odgovor občinske uprave:

Odlok je v skladu z zakonodajo.


