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Številka: 032-4/2014 

ZAPIS SKLEPOV,
sprejetih na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Lenart, ki je bila

v četrtek, dne 4. februarja 2016 ob 16. uri 
v prostorih Občine Lenart, sejna soba 21/l.

K točki 2:
SKLEP ŠT. 74:

Na podlagi 30. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007) se potrdi zapis sklepov 7.
redne seje občinskega sveta, kot je bil predložen.

(PRISOTNIH 15 SVETNIC IN SVETNIKOV, 14 ZA, 1 PROTI)

K točki 3:
SKLEP ŠT. 75:

Na podlagi 31. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007), se potrdi dnevni red 8.
redne seje, kot je bil predložen

1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Pregled zapisa sklepov 7. seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja.
6. Sklep o imenovanju novega člana Statutarno pravne komisije Občine Lenart.
7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2016.
8. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za čezmejno 

sodelovanje z Madžarsko – pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti 
strpnosti.

9. Potrditev investicijskega programa za čezmejno sodelovanje z Madžarsko – 
pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti.

10. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za čezmejno 
sodelovanje z Avstrijo – CB MATCHING TRADITION.

11. Potrditev investicijskega programa za čezmejno sodelovanje z Avstrijo – CB 
MATCHING TRADITION.

12. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za čezmejno 
sodelovanje s Hrvaško.

13. Potrditev investicijskega programa za čezmejno sodelovanje s Hrvaško.

(PRISOTNIH 15 SVETNIC IN SVETNIKOV, 14 ZA, NIHČE PROTI)



K točki 6:
SKLEP ŠT. 76: 

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitev ter
odločb ustavnega sodišča RS), 26. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011)
ter 58. in 66. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Lenart (MUV, št. 7/2007) se sprejme
predlog Sklepa o imenovanju novega člana Statutarno pravne komisije, kot je predložen.

(PRISOTNIH 15 SVETNIC IN SVETNIKOV, 15 ZA, NIHČE PROTI)

K točki 7:
SKLEP ŠT. 77:

Na  podlagi  29.  člena  Zakona  o  lokalni  samoupravi  (Uradni  list  RS,  št.  94/07,  uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 in 76/08), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št.
79/99,124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 140/07-ZSPDPO) in
16. člena Statuta Občine Lenart (MUV št. 14/2010 in 8/2011) je Občinski svet  Občine Lenart
na 8. redni seji dne, 04.02.2016 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto
2016 kot je bil predložen. 

(PRISOTNIH 13 SVETNIC IN SVETNIKOV, 13 ZA, NIHČE PROTI)

K točki 8:
SKLEP ŠT. 78:

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12),
Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna  in  proračunov  samoupravnih  lokalnih  skupnosti  (Uradni  list  RS,  št.  54/2010),
Uredbe  o  enotni  metodologiji  za  pripravo  in  obravnavo  investicijske  dokumentacije  na
področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 in spremembe 54/2010) in na podlagi 16.
člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011), 23. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Lenart  (MUV7/2007),   je Občinski svet Občine Lenart  na 8.  redni seji,  dne
04.02.2016  sprejel  Sklep  o  potrditvi  Dokumenta  identifikacije  investicijskega  projekta  za
projekt »Čezmejno sodelovanje z Madžarsko – Pobeg iz zgodovine v prihodnost – Po poti
strpnosti«, kot je predložen.

(PRISOTNIH 14 SVETNIC IN SVETNIKOV, 13 ZA, NIHČE PROTI)

K točki 9:
SKLEP ŠT. 79:

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12),
Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna  in  proračunov  samoupravnih  lokalnih  skupnosti  (Uradni  list  RS,  št.  54/2010),
Uredbe  o  enotni  metodologiji  za  pripravo  in  obravnavo  investicijske  dokumentacije  na
področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 in spremembe 54/2010) in na podlagi 16.
člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011), 23. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Lenart  (MUV7/2007),   je Občinski svet Občine Lenart  na 8.  redni seji,  dne
04.02.2016  sprejel  Sklep  o  potrditvi  Investicijskega  programa  za  projekt  »Čezmejno



sodelovanje z  Madžarsko – Pobeg iz zgodovine v prihodnost – Po poti  strpnosti«,  kot  je
predložen.

(PRISOTNIH 14 SVETNIC IN SVETNIKOV, 13 ZA, NIHČE PROTI)

K točki 10:
SKLEP ŠT. 80:

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12),
Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna  in  proračunov  samoupravnih  lokalnih  skupnosti  (Uradni  list  RS,  št.  54/2010),
Uredbe  o  enotni  metodologiji  za  pripravo  in  obravnavo  investicijske  dokumentacije  na
področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 in spremembe 54/2010) in na podlagi 16.
člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011), 23. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Lenart  (MUV7/2007),   je Občinski svet Občine Lenart  na 8.  redni seji,  dne
04.02.2016  sprejel  Sklep  o  potrditvi  Dokumenta  identifikacije  investicijskega  projekta  za
projekt »Čezmejno sodelovanje z Avstrijo – CB matching tradition«, kot je predložen.

(PRISOTNIH 14 SVETNIC IN SVETNIKOV, 14 ZA, NIHČE PROTI)

K točki 11:
SKLEP ŠT. 81:

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12),
Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna  in  proračunov  samoupravnih  lokalnih  skupnosti  (Uradni  list  RS,  št.  54/2010),
Uredbe  o  enotni  metodologiji  za  pripravo  in  obravnavo  investicijske  dokumentacije  na
področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 in spremembe 54/2010) in na podlagi 16.
člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011), 23. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Lenart  (MUV7/2007),   je Občinski svet Občine Lenart  na 8.  redni seji,  dne
04.02.2016  sprejel  Sklep  o  potrditvi  Investicijskega  programa  za  projekt  »Čezmejno
sodelovanje z Avstrijo – CB matching tradition«, kot je predložen.

(PRISOTNIH 14 SVETNIC IN SVETNIKOV, 11 ZA, 1 PROTI)

K točki 12:
SKLEP ŠT. 82:

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12),
Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna  in  proračunov  samoupravnih  lokalnih  skupnosti  (Uradni  list  RS,  št.  54/2010),
Uredbe  o  enotni  metodologiji  za  pripravo  in  obravnavo  investicijske  dokumentacije  na
področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 in spremembe 54/2010) in na podlagi 16.
člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011), 23. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Lenart  (MUV7/2007),   je Občinski svet Občine Lenart  na 8.  redni seji,  dne
04.02.2016  sprejel  Sklep  o  potrditvi  Dokumenta  identifikacije  investicijskega  projekta  za
projekt »Čezmejno sodelovanje s Hrvaško«, kot je predložen. 

(PRISOTNIH 14 SVETNIC IN SVETNIKOV, 14 ZA, NIHČE PROTI)



K točki 13:
SKLEP ŠT. 83:

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12),
Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna  in  proračunov  samoupravnih  lokalnih  skupnosti  (Uradni  list  RS,  št.  54/2010),
Uredbe  o  enotni  metodologiji  za  pripravo  in  obravnavo  investicijske  dokumentacije  na
področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 in spremembe 54/2010) in na podlagi 16.
člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011), 23. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Lenart  (MUV7/2007),   je Občinski svet Občine Lenart  na 8.  redni seji,  dne
04.02.2016  sprejel  Sklep  o  potrditvi  Investicijskega  programa  za  projekt  »Čezmejno
sodelovanje s Hrvaško«, kot je predložen.

(PRISOTNIH 14 SVETNIC IN SVETNIKOV, 14 ZA, NIHČE PROTI)


