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ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA, 

ki so bili podani na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Lenart, dne 15. junija 2017 

 

 

SAŠA TOMAŽIČ 

 

 

a) Novi napis, ki ga je dalo podjetje Saubermacher na zabojnik z mešano embalažo, je star, 

saj zopet piše plastika, kar ni res, saj ne gre samo za plastiko, ampak vso embalažo. 

Predlaga, da bi povzetek tistega, kar so napisali za oglasne deske, nalepili na zabojnik. 

 

b) Hladilne naprave, ki jih stanovalci montirajo na bloke. Predlaga, da bi se razmislilo o 

Odloku, ki bi urejal nameščanje teh naprav, tako kot imajo to urejeno že nekatere občine. 

 

c) Eko toplota. 

Svetnik je naredil različne izračune, različnih blokov in pokazal, kako se cena nenehno 

spreminja iz meseca v mesec, kar meni, da ni prav. Tako, kot sedaj to poteka ni v redu in 

tudi občina nima na ta del infrastrukture nobenega vpliva, ker v bistvu delajo kar hočejo. 

Svetnik predlaga, da se svetniki opredelijo o tem, da bi nadzorni odbor to proučil, saj se 

te stvari vlečejo že leta in leta. 

 

ODGOVOR ŽUPANA: 

 

b)  Zadevo bomo proučili. 

 

c) Vsa dokumentacija, ki je na razpolago, je bila posredovana nadzornemu odboru. Prosi 

predsednico nadzornega odbora, da to dokumentacijo skrbno preučijo in odločijo. Meni, 

da tudi če nimajo v planu za naslednje leto nadzora Eko toplote, lahko to spremenijo, če 

bodo ugotovili, da je to potrebno in da se pride do končnih odgovorov. To je v interesu 

vseh (občinske uprave, občinskih svetnikov, predvsem pa uporabnikov, da bodo imeli 

prave odgovore). 

 

 ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE: 

 

c) Meni, da še je vedno bolj ugodno to ogrevanje, kot pa, če bi uporabljali kurilno olje. Cena 

je v naprej določena in enaka za vse uporabnike. Upa si trditi, da so vse cene enake, saj 

vse analize, ki so jih delali za prejšnja leta, niso pokazale nepravilnosti, da bi kdo 

spreminjal ceno po kilovatih, ali spreminjal ceno fiksnega dela. Svetnika prosi, da mu 

preda vse podatke, izračune, občinska uprava pa si bo od upravitelja pridobila račune za 

vsak mesec in bodo naredili primerjave, oz. preverili zakaj prihaja do razlik. Čeprav 

meni, da so razlike izključno odvisne od uporabnikov. 

 

a) Ker še ni zaključena podelitev nove koncesije na področju ravnanja z odpadki, trenutno ni 

tolikšne angažiranosti s strani dosedanjega koncesionarja, saj jim to povzroča samo 

dodatne stroške, saj še sploh ne vedo, če bodo izbrani. Občina jih je pred meseci 
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obvestila, da bi poslali obvestila in da bi na novo označili posode, kako se kaj sortira. To 

obvestilo, ki je bilo poslano, predvideva, da je fotokopija starih dokumentov. 

 

DAVID MAGUŠA 

 

a) Stopnice proti Ulici heroja Lacka, mimo stare glasbene šole, so v zelo slabem stanju in so 

nevarne za ljudi, ki hodijo po njih. Upa, da se bodo čim prej sanirale. Vidi se, da so 

nekatere že bile sanirane, ampak so tudi ostale potrebne sanacije. 

 

b) Razsvetljava na Poleni. Na strani, kjer so objekti, svetijo vse luči, na drugi strani pa je 

prižgana vsaka 4 luč, tako, da je na tistem delu za rekreacijo zvečer pretemno. Prosi, da 

se uredi zadeva tako, da bi gorela vsaj vsaka druga luč. 

 

ODGOVOR ŽUPANA 

 

Pobude so jasno povedane, zato odgovori niso potrebni. 

 

 

SREČKO MALEK 

 

a) Daje pobudo, da se na cesti Štralek, v sredini namesti varnostno ogledalo, saj živa meja 

onemogoča varni izhod na cesto. 

 

b) V planu je bila tudi obnova ceste Voličina proti Hrastovcu. Svetnika zanima, kdaj se 

bodo ta dela začela? 

 

c) Svetnik še vedno čaka na vprašanje glede uporabnega dovoljenja za objekt na Poleni. 

 

 

ODGOVOR ŽUPANA  

 

a) Režijski obrat bo najprej pogledal, če je živa meja v skladu s predpisi. Če bodo ugotovili, 

da je potrebno varnostno ogledalo, se bo le to tudi namestilo. 

 

b) Glede ceste Hrastovec – Voličina, so se dela oddala projektantu, ki pripravlja projekt. 

Gre za dolžino približno 1 km. V enem delu je tudi kratka navezava za 3 hiše, ki bo 

narejena istočasno. Računa se, da se bo ta projekt in izbira izvajalca začela v jeseni. 

 

c)   Za ta objekt še ni uporabnega dovoljenja.  
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MOJCA KRAMBERGER 

 

a) Približuje se obdobje volitev in daje pobudo glede spremembe lokacij volišč, in sicer: 

Volišče Rotovž ali stara osnovna šola, ki sedaj nista dostopni invalidom, bi se lahko 

preselili v Center Slovenskih goric - CSG, kjer je omogočen dostop invalidom. Ker je 

CSG velik, bi lahko bili obe volišči tam (velika in mala dvorana). 

 

b) Črte na parkiriščih. Pred staro osnovno šolo so se sanirala parkirišča, črt še ni narisanih, 

svetnico zanima, če se bodo parkirišča označila s črtami? Prav tako predlaga, da bi se 

parkirišča označila s črtami zadaj za pekarno, saj je tam večino časa velik nered glede 

parkiranja.   

 

ODGOVOR ŽUPANA: 

 

Črte se v skladu s planom obnavljajo. Kjer so bile narejene preplastitve, se bodo zagotovo 

obnovile. Tudi za pekarno se bodo črte obnovile.  

 

TILEN ŠTEFANEC 

 

Vprašanje občanov Cankarjeve, Jurčičeve in Prešernove ulice. Ker je Cankarjeva ulica že 

kar nekaj časa v precej surovem stanju, jih zanima časovnica izvajanja ? 

 

ODGOVOR ŽUPANA: 

 

Zagotovo so takšna dela v tako strnjenem naselju moteča in niso zadovoljni s tempom 

dela. Sedaj bi naj počasi zaključili dela v Prešernovi ulici, druga faza pa je Jurčičeva – 

Cankarjeva ulica, ki bi jo radi zaključili v letošnjem letu.  

 

ODGOVOR PODŽUPANA  MARJANA BANIČA: 

 

Za Cankarjevo in Jurčičevo ulico je zunaj razpis, dela se bodo začela v jeseni in bodo tudi 

letos končana. 

 

Pobuda podžupana glede poročila nadzornega odbora o knjižnici. Ker so tam zadeve 

nepravilno zapisane v zvezi z njim, daje pobudo, da ga nadzorni odbor 1 x povabi na 

njihovo sejo in jim tam razloži zadeve.  

 

 

 

 

 


