
ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA, 

ki so bili podani na 1. redni seji Občinskega sveta Občine Lenart, dne 20.12.2018 

 

MAKSIMILJAN ŠUMAN 

 

Pobude: 
 

1. Ker se pripravlja nadgradnja zdravstvenega doma, predlaga, da vodstvo Zdravstvenega doma 
Lenart in Občinska uprava od projektantov, ki pripravljajo projekt za izvedbo nadgradnje, 
zahteva, da racionalizirajo sistem ogrevanja in vsem ključnim porabnikom vgradijo potrebne 
števce, za ločeno merjenje porabe energije, da bo jasno razvidna višina stroškov ogrevanja in 
tudi hlajenja ter strošek razsvetljave. Pomembno je, da se bo vedelo koliko energije pride v 
objekt in zakaj se jo porabi. Števci so potrebni vsaj na ključnih glavnih vodih, klime naj imajo 
posebej meritev. 

2. Občani so ga prosili, da bi v prihodnjem proračunu premislili o možnosti, da se na Cankarjevi 
ulici, kjer je občina zgradila oporni zid, zgradi še kratko stopnišče in tako pešcem omogoči 
običajno pot proti Poleni. Prosi, če si občinska uprava zadevo ogleda in jo morebiti vključi v 
proračun. 

3. Predlaga, da se v sklopu izvedbe kanalizacijskega voda od Pizzerie Agata proti Radehovi, ki je 
sestavni del projekta za čistilno napravo, skupaj s pločnikom, v proračunu predvidi tudi 
zamenjava dotrajane salonitne vodovodne cevi, po kateri teče voda v Radehovo. 

4. Zadnja pobuda gospoda Šumana je za sorazmernostni razvoj optičnega omrežja za območje 
Zgornji Žerjavci. V prejšnjem mandatu je bilo dosti narejenega na področju optičnega 
omrežja v drugih zaselkih in v KS Voličina, zdaj pa bi lahko naredili več v KS Lenart. 

 

ODGOVOR ŽUPANA 
 

Kar se tiče zdravstvenega doma, bodo uslužbenci Občinske uprave zadevo proučili in gospoda 
Šumana obvestili o tem, kaj to pomeni za proračun,  za aktualno investicijo in za celoten zdravstveni 
dom. 
Zid na Cankarjevi ulici je bil zgrajen z namenom, da se ulica več ne plazi. Že več kot leto dni je sprejet 
dogovor o ureditvi stopnišča, prebivalci to vedo, zadeva bo urejena. 
Dogovorjeno je, da se bo v sklopu del na tlačnem vodu, ki bo iz južnega dela mesta preko naselja 
Radehova črpal odpadno vodo na centralno čistilno napravo ob Velki, zamenjala tudi omenjena 
salonitna cev. O tem je bilo že večkrat  govora na občinskem svetu. 
V občini je še okrog 20% gospodinjstev, kjer niso položene zaščitne cevi za optične kable. Ta naselja 
so Zamarkova, del Spodnjega Partinja in  del Zgornjih Žerjavc. Ureditev  je v načrtu za leto 2019. 

 

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE 

Na pobudo  zamenjave azbestnih vodovodnih cevi: 
V občini Lenart je od skupne dolžine omrežja, ki znaša cca 140.000 m, le 2.269 m azbestnega 
cevovoda. Cca. 600 m azbestnega cevovoda se bo zamenjalo ob izgradnji tlačnega  fekalnega 
cevovoda na relaciji  Lenart -  Radehova. Za ostali del azbestnega cevovoda ni posebnih potreb po 
zamenjavi. Verjetno se nekaterim poraja vprašanje v zvezi z zdravstveno varnostjo uporabe 
vodovodnih cevi iz tega materiala. V Sloveniji je na tisoče km takšnih cevovodov, predvsem večjih 
zmogljivosti in je bilo v zvezi z zdravstveno oporečnostjo  izvedenih kar nekaj študij, ki so pokazale, da 
uporabe azbesta ni nevarna oz. ne izkazuje nikakršnih nevarnosti za zdravje ljudi. V občini Lenart smo 



takšno študijo na zahtevo člana občinskega sveta naročili pred leti pri Inštitutu Jožef Štefan in 
zaključki študije so bili, da uporaba azbestnih vodovodnih cevi ni zdravju škodljiva oz., da ne obstoji 
nikakršna nevarnosti za zdravje ljudi.  Kot pa velja, smo doslej v področje vodooskrbe vložili znatna 
sredstva in tako nadaljujemo tekom vsakega proračunskega leta ter bomo  nadaljevali, da se bodo v 
prihodnjih letih menjale tudi te cevi.  
 

 

DAVID MAGUŠA 

 
Z občani so opazili, da na poti od nove osnovne šole proti stari osnovni šoli ne delujejo luči. 

Ker je tu tudi šolska pot prosi, da se to čimprej uredi. 

 

ODGOVOR ŽUPANA 
 

Ta pobuda je bila podana tudi na ustanovni seji Krajevne skupnosti Lenart. Ne gorita dve luči. 

Vzdrževalec bo eno luč kmalu usposobil, drugo pa bo verjetno potrebno zamenjati. 

 

 

MOJCA KRAMBERGER 

 

Občani prosijo, če se lahko pri parkirišču Jezera Radehova namesti pipo ali drugi vir pitne 

vode. 

 

ODGOVOR ŽUPANA 
 

Občinska uprava bo zadevo proučila. 

 

 

 

  

 

 


