
Zapisnik

1. izredne seje Občinskega sveta Občine Lenart, ki je bila v četrtek, 18.2.2016, ob 16. uri
v sejni sobi št. 21, v prostorih Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart

PRISOTNI:

Na podlagi zadnjega odstavka 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (MUV,
št. 7/2007), ki določa, da v primeru, ko razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja skliče v
skrajnem roku,  ki  je  potreben,  da  so  s  sklicem seznanjeni  vsi  člani  sveta  in  se  je  lahko
udeležijo. V takem primeru se dnevni red predlaga na sami seji, na seji pa se lahko predloži
tudi gradivo za sejo. Občinski svet pred sprejemom dnevnega reda tako sklicane seje ugotovi
utemeljenost razlogov za sklic.

I.
Na podlagi 23. člena Poslovnika najprej ugotavljamo sklepčnost, Občinski svet je sklepčen saj
je na sklicani seji prisotnih 14 članov od 15.

II.
Občinski  sveta  na  podlagi  zadnjega  odstavka  22.  člena  in   uvodno  podane  obrazložitve
sprejme sklep:
Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (MUV, št. 7/2007) Občinski
svet ugotavlja, da so podani utemeljeni razlogi za sklic izredne seje. 
Glasovanje:  ZA: 14, PROTI: 0, VZDRŽANI:0

III.
Predlaga se dnevni red, z eno točko, in sicer:
Obravnava problematike morebitne vzpostavitve začasne izpostave Centra za tujce.
Glasovanje:  ZA:14, PROTI:0, VZDRŽANI:0

Na podlagi  glasovanja je določen dnevni red: 
Obravnava problematike morebitne vzpostavitve začasne izpostave Centra za tujce

Gradivo je predloženo na mize.

IV.

Glasovanje o predlaganem sklepu: 

ZA: 14, PROTI: 0, VZDRŽANI:0

Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 -
ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011 )  je Občinski svet
Občine Lenart na svoji 1. izredni  seji, dne 18.02.2016  sprejel



SKLEP 

Občinski svet Občine Lenart  nasprotuje nameri o ustanovitvi začasne izpostave Centra za
tujce na lokaciji objekta, ki se nahaja na  naslovu Zamarkova 1/b, 2230 Lenart (bivši hotel
Črni les), kot tudi drugim oblikam namestitve beguncev  ali migrantov na tem naslovu.

Občina  Lenart  zahteva  od  pristojnih  ministrstev  in  Vlade  Republike  Slovenije,  da   pred
namenom vzpostavitve Izpostave ali druge oblike centra za tujce,  namestitvenega ali drugega
centra za nastanitev predhodno pridobi soglasje lokalne skupnosti.

Sklep velja z dnem sprejetja in zavezuje vse organe Občine Lenart ter se objavi na uradni
spletni strani in se posreduje Ministrstvu za notranje zadeve  RS in Vladi Republike Slovenije.

 


