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ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA, 

 ki so bili podani na 19. Redni seji Občinskega sveta Občine Lenart, dne 5. aprila 2018 

 

TILEN ŠTEFANEC 

 

Pobuda: 

 

Občani opozarjajo, da je premalo označevalnih znakov obvoznih poti. Predlaga, da se obvesti 

izvajalca, da za enostavnejši potek prometa namesti dodatno signalizacijo. Tisti, ki niso iz 

Lenarta, tako ne bi toliko zahajali na stranpoti. 

 

ODGOVOR ŽUPANA 

 

Pozove k razlagi gospoda Baniča – podžupana, ki te stvari neposredno usklajuje. Občina si je 

situacijo podrobno ogledala. Glede obvozov je narejen tudi elaborat, objavljen na spletni 

strani občine. Cestne zapore postavlja upravljalec cest, ki je bil na to opozorjen že na 

pripravljalnih sestankih. Verjame, da so zapore in signalizacija postavljene v skladu s predpisi 

in mu zaupa. Sam se je že večkrat peljal po teh obvozih in tudi videl prometne znake. Nadzor 

prometa izvaja tudi policija, ki pa žal ne more biti vedno prisotna. Občina bo udeležence 

prometa v Lenartu, preko radia in spletne strani občine, še naprej obveščala o cestnih zaporah. 

 

ODGOVOR PODŽUPANA MARJANA BANIČA 

 

Signalizacija je postavljena za tranzit. Za domačine je skoraj nemogoče postaviti dovolj 

smerokazov za vsako pot. Meni, da bodo vozniki, kljub manjši začetni zmedi, vseeno hitro 

našli pravo smer in cilj. Koncesionar ne sme spreminjati postavitve signalizacije, ki jo je 

dolžan postaviti točno po odobrenem projektu. Pri osnovni šoli so vseeno uspeli premakniti 

eno manjšo tablo višje v križišče. Edina rešitev bi bil novi projekt, ki mora biti spet odobren. 

Meni, da je postavitev že zdaj optimalna in to ni smiselno.  

 

SREČKO MALEK 

 

Pobude: 

 

1. Občani so ga opozorili, da so ceste po zimskem pluženju precej poškodovane. Zato 

predlaga, da se na terenu preveri morebitne resne poškodbe cestišč in se jih sanira. Ena 

resna poškodba je v Zgornji Voličini, pri hiši Ahmetovičevih, kjer ob cesti leži podrto 

obcestno ogledalo. Prav tako so ob cesti v Hum zasipani in zamašeni jaški in kanalete, 

tako da voda teče po cestišču. 
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2. Od občanov je dobil pobudo, da se še enkrat pregleda dvojni ovinek na cesti proti 

Lormanju, o katerem se je govorilo na prejšnji seji. Tu veliko avtomobilov zanese s 

cestišča. 

 

ODGOVOR ŽUPANA 

 

Kot je že podal v svojem poročilu, je bil prejšnji teden sestanek z obema koncesionarjema, ki 

na osnovi pogodbe vzdržujeta občinske ceste, da se bodo  ob zimskem pluženju nastale 

udarne jame in poškodbe prednostno popravile. Pregled je bil opravljen tudi s strani Občinske 

uprave. Od prejšnjega tedna spet delujejo asfaltne baze, tako da bo opravljeno saniranje cest.   

Glede omenjenega ovinka, se bo predlog gospoda Maleka upošteval in se poišče možna 

rešitev. Večja rekonstrukcija, žal, ta trenutek ni mogoča. 

 


