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Številka: 032-6/2018 

 
 

ZAPIS SKLEPOV, 
sprejetih na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Lenart, ki je bila 

v četrtek, dne 6. februarja 2019 ob 16. uri  
v prostorih Občine Lenart, sejna soba 21/l. 

 
 
 
K točki 2: 
SKLEP ŠT. 13: 
 
Na podlagi 30. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007) se potrdi zapis sklepov 1. redne seje 
Občinskega sveta, kot je bil predložen.         
            
(PRISOTNIH 14 SVETNIC IN SVETNIKOV, 14 ZA, NIHČE PROTI) 
 
 
 
K točki 3.: 
SKLEP ŠT. 14: 
 
Na podlagi 31. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007) se  potrdi dnevni red 2. redne seje, 
kot je bil predložen. 
         
(PRISOTNIH 14 SVETNIC IN SVETNIKOV, 14 ZA, NIHČE PROTI) 
 
 
 
K točki 6: 
SKLEP ŠT. 15: 
 
Na podlagi 8. člena Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart (MUV, št. 
1/2010) ter 16. in 24. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011, 31/2017) se sprejme 
sklep, kot je predložen.           
              
(PRISOTNIH 14 SVETNIC IN SVETNIKOV, 10 ZA, 4 PROTI) 
 
 
 



K točki 7: 
SKLEP ŠT. 16: 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 – od1, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – od1. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. 
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – 
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - 
ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP in 96/15) in 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV št. 14/2010 in 
8/2011) je Občinski svet Občine Lenart na 2. redni seji dne, 07.02.2019 sprejel Odlok o proračunu 
Občine Lenart za leto 2019 (I. obravnava).         
  
(PRISOTNIH 14 SVETNIC IN SVETNIKOV, 14 ZA, NIHČE PROTI) 
 
 
 
K točki 8: 
SKLEP ŠT. 17: 
 
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. 
člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11, 31/17) se sprejme predlog Odloka o določitvi  
stroškov lokacijske preveritve v Občini Lenart,  kot je predložen. 
   . 
(PRISOTNIH 14 SVETNIC IN SVETNIKOV, 14 ZA, NIHČE PROTI) 
 
 
 
K točki 9: 
SKLEP ŠT. 18: 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 
30/18) in 16. člena Statuta občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2018) se sprejme Sklep o 
ukinitvi statusa javnega dobra, kot je predložen. 
       
(PRISOTNIH 14 SVETNIC IN SVETNIKOV, 14 ZA, NIHČE PROTI) 
 
 
 
 
 



ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA, 

ki so bili podani na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Lenart, dne  

 
 

TILEN ŠTEFANEC 
 
Pobude: 
Po pogovoru s Civilno iniciativo Slovenskih goric so se mu porajala naslednja vprašanja: 

1. Pohvali odločitev občine, da se je na javnih površinah odločila za zatiranje plevela na 
alternativen način, brez uporabe glifosfata, ki je dokazano zdravju škodljiv. Zanima ga 
kolikšna je bila letna porabljena količina glifosfata v občini Lenart.  

2. Prosi za podatek o tem, ali ima Občina namen sanirati preostale azbestne cevi v 
vodovodnem omrežju in koliko metrov še jih je ostalo. Če jih je še veliko, da bi 
razmislili o sanaciji le-teh in tako zagotovili kvalitetnejšo oskrbo s pitno vodo.  

 
 

ODGOVOR ŽUPANA 
 
O pismih Civilne iniciative Slovenskih goric svetnikom, je župan seznanjen. Tudi on sam, 
skupaj z občinsko upravo spremlja njihov delo in podpira njihov trud za lepši življenjski 
prostor občanov. Velikokrat tudi osebno odgovarja na vprašanja Civilne iniciative. V lanskem 
letu je občina pristopila k projektu Zelena shema slovenskega turizma, ki se izvaja pod 
okriljem Slovenske turistične organizacije. S podpisom Zelene politike se je Občina zavezala 
k odgovornemu odnosu do okolja. V ta namen je oblikoval sedemčlansko Komisijo za varstvo 
narave v javnem prostoru, kot svetovalni organ občinski upravi. Komisijo sestavljajo: 2 
predstavnika lovskih družin, 2 predstavnika ribiških družin, predstavnik ornitologov in 
naravovarstvenik, ki ima na tem področju reference in ovtar. Ovtarjeva naloga je, da občino 
promovira in istočasno tudi opozarja na odgovoren odnos do okolja in graja ali pohvali 
odgovorne. Komisija je imela prvo sejo in pripravila plan dela. Obravnavali so pobudo 
Sadjarskega društva, da bi se pri šolah in ob določenih občinskih cestah zasadile ustrezne 
sorte sadnega drevja. Na ta način bi poskrbeli za promocijo sadjarstva v naši občini in 
opominjali na pomen sadnega drevja. V okviru proračuna za leto 2019 se bo del sredstev 
namenilo tudi posaditvi novih dreves.  
 
Glede količine porabljenega glifosfata na letni ravni, bo odgovor pripravil gospod Mirko Kojc 
iz Občinske uprave. 
Gospoda Avgusta Zavernika pozove, da poda informacije o obstoječih azbestnih  ceveh. 
 
 

MIRKO KOJC, OU 
 
Za zatiranje enoletnih in večletnih plevelov (robniki pločnikov – 1 x letno in poti na 
pokopališčih – 3 x letno) je bilo v lanskem letu porabljeno 13 l registriranega herbicida in 2,5 
l registriranega močila. Od registriranih dovoljenih neselektivnih herbicidov se je uporabljalo 
SHYFO ali BOOM EFEKT, od registriranih dovoljenih močil pa ROUNDUP/ULTRA ali 
TOUCHDOWN.      
 
 
 



AVGUST ZAVERNIK,OU 
 
V odgovoru na pobudo gospoda Šumana, dano na prejšnji seji, je zapisano, da ima občina 
Lenart okrog 2.260 metrov azbestnih cevi. Ob izgradnji tlačnega cevovoda je letos v planu 
zamenjava okrog 600 metrov azbestnih cevi. Azbestne cevi še ostanejo na relaciji Črni les 
proti rezervoarju Lenart in tudi še del cevi v smeri preko Radehove, proti Sveti Trojici. Pri 
tem kot pomembni dejstvi izpostavi:  

• Meritve, ki jih je Občina Lenart naročila pred leti so pokazale, da so te norme 
vsebnosti azbesta v vodi do štirideset krat nižje od evropsko dovoljenih. Občina Lenart 
vodo dobiva preko mariborskega vodnega omrežja, kjer je še okrog 10 kilometrov teh 
cevi, tako da z zamenjavo azbestnih cevi Občina računa v bližnji prihodnosti. Do sedaj 
smo vlagali znatna sredstva v novogradnjo vodovodov v občini. 

• Znanstvene študije kažejo, da je azbest najbolj nevaren, če preide v telo preko dihalnih 
poti, kar pa ta primer ni. 

Zaradi majhne pretočnosti, v okrog desetih letih, Občina načrtuje zamenjavo vseh cevi v 
smeri Radehove proti Sveti Trojici. Cevovod do Črnega lesa pa je bil v okviru projekta vodne 
oskrbe SV Slovenije že v celoti zamenjan. 
 
 
 

SREČKO MALEK 
 
Pobude: 

1. V društvu upokojencev sprašujejo, kdaj se bo začelo s prevozi starejših do zdravnikov. 
2. Ker je v občini vse več starejših ljudi, ki zaradi majhnih pokojnin živijo v 

pomanjkanju, skupaj z občani daje pobudo, da se v občini ustanovi koordinacijski 
svet. To bi bilo posvetovalno telo, ki bi občinskemu svetu svetovalo, kako reševati 
probleme starejših v občini. Podobno, kot je v prejšnjem mandatu občina to ustanovila 
za mlade. 

3. V Večeru je zasledil članek o kontroliranju vlage v drvah in o kaznih. Prosi, da 
občinska uprava preveri, kako je kontroliranje vlage urejeno pri lenarškem izvajalcu 
daljinskega ogrevanja, saj so sekanci na prostem in so tako izpostavljeni dežju in 
snegu, ter ali je zaradi mokrote sekancev tudi slabši izplen toplote. 

4. Ker v zimskem času pločniki velikokrat niso očiščeni, pešci zjutraj hodijo po cesti. 
Zanima ga ali v občini Lenart obstaja odlok o čiščenju pločnikov pred zasebnimi 
hišami. 

5. Od občanov je dobil pobudo za cesto Voličina – Hrastovec, za del od Lorbeka proti 
Hrastovcu, ki je v zelo slabem stanju in bi ga bilo spomladi potrebno pokrpati. Ve, da 
se bo del ceste letos obnovil. 

6. Gospod Malek spomni na incident gospoda Kuntnerja na proslavi ob Maistrovih 
dnevih. V svojem govoru si je s svojo razlago in vsiljevanjem lastnega političnega 
prepričanja dovolil izrabiti organizatorje, ime Rudolfa Maistra in vse prisotne. Na to 
temo so bili tudi objavljeni članki. Meni, da si s tako zlorabo zaupanja več ne zasluži 
vabil na občinske prireditve. 
 
 
ODGOVOR ŽUPANA 

 
O govoru gospoda Kuntnerja so si vsi udeleženci proslave lahko oblikovali svoje mnenje,  
članka v Večeru sta napisana tako, da izražata različno mnenje, kar je bistvo demokracije. 



Tudi kričanje ob govoru gospoda Kuntnerja ni sodilo na proslavo. Gledano celovito, je bila 
proslava dobra in vsi skupaj smo lahko ponosni na to, kar se je naredilo v Zavrhu in se 
moramo potruditi, da bo Hiša spominjanja živela. 
Kar se tiče ceste Voličina – Hrastovec ima koncesionar nalogo, da izvaja vzdrževalna dela in 
mu je to naročeno že od lani jeseni. 
Župan misli, da Občina nima v odloku zapisano, da bi javne površine, kar pločniki so, čistili 
občani. To sicer lahko proučijo, ampak kot kaže praksa, mnogi sneg iz dvorišč potisnejo na 
cesto ali pločnik.  
Glede vlage v sekancih pove, da preden se je v Lenartu naredil sistem daljinskega ogrevanja, 
je bila Občina na ogledu v Avstriji, kjer imajo tudi veliko sekancev deponiranih zunaj. Ko 
zapade sneg ali dežuje se na kupu sekancev naredi okrog trideset centimetrov debela vlažna 
plast sekancev, ostalo pa je suho. Podobno kot kopica. Občinska uprava se lahko pozanima. 
V okviru društva upokojencev so že govorili o prevozih starejših. Občina je odprta za pomoč. 
V Občini se izvaja program Večgeneracijskega centra v okviru projekta , ki ga vodi Javni 
zavod dom Danice Vogrinec, ki želi sodelovanje nadgraditi. Občina želi, da bi se povezali in 
naredili Večgeneracijski center – skupaj z Mladinskim centrom. Odbor za družbene 
dejavnosti je o tej zadevi na svoji seji tudi razpravljal in si v zvezi s tem zadal določene 
naloge.  
Kar se tiče prevozov starostnikov, so se z društvom upokojencev lansko leto pogovarjali. Do 
te ideje so prišli na osnovi poročil o prevozih, ki jih izvajajo prostovoljci v okviru obeh 
društev upokojencev v okviru projekta Starejši za starejše. V poročilih je zaznati, da je 
mobilnost problem. Takrat je bilo rečeno, da bo Občina poskušala zagotoviti prevozno 
sredstvo in da se bodo v okviru obeh društev dogovorili za prostovoljca, ki bo te prevoze 
izvajal. Misli, da društvo prostovoljca ima. Zadeva se poskusno lahko izvede. V ta namen bi 
Občina lahko dala avto Citroen Berlingo. Bilo pa je javno povedano, da je naloga obeh 
društev, da pripravijo pravilnik o tem kdo in kdaj je upravičen do prevoza, kdo bo sprejemal 
klice in kako bo zadeva potekala. Tega centra v okviru občinske uprave žal ni možno narediti, 
tudi zato ne, ker občinska uprava dovolj ne pozna članov društev. Občina lahko poskrbi, da bo 
avto registriran, zavarovan in vedno na dogovorjenem mestu. Zadeva mora biti racionalna, da 
ne bo izkoriščanja. Tu imajo vsi vsebinsko in odgovorno vlogo. 
 
 

MIRKO KOJC, OU 
 
Kar se tiče četrte pobude gospoda Maleka, takšnega odloka ni in ga po trenutni zakonodaji ni 
možno sprejeti. V načrt izvajanja zimske službe na območju občine so vključeni vsi pločniki, 
ki so bili vključeni v načrt in se tudi po prioritetnem redu čistijo.               
 
 

UROŠ BRUMEC, OU 
 
Letos nameravamo nadaljevati z obnovo ceste Hrastovec – Voličina. Sanacija bo zajela 
območje ceste do križišča v Strmi gori. Začetek obnove je od točke, kjer se končuje prvi del 
obnovljene ceste. 
 
 
 
 
 
 



MAKSIMILJAN ŠUMAN 
 
Kot zagovorniku naravnega okolja se gospodu Šumanu zdi spodbudno in pohvalno, da je v 
zvezi z zelenimi površinami v Lenartu ustanovljena Civilna iniciativa in županova ustanovitev 
Komisije za varovanje narave. Poda naslednji pobudi: 

1. Prosi, da občinska uprava preveri, ali namerava država zasadi ob avtocesti, na relaciji 
od Črnega lesa do izvoza za Sveto Trojico, kar je bilo pri umeščanju avtoceste na 
našem območju,  z Državnim lokacijskim načrtom tudi načrtovano. Na to je opozarjal 
že skoraj pred desetimi leti. Država svoje obveznosti ni izpolnila. Misli, da bi izvedba 
te zasaditve pripomogla tudi v turistične namene občine, občina bi imela tudi manj 
težav s hrupom. 

2. Strinja se s povedanim, da škropljenje škoduje naravi in ga ne zagovarja. Vendar bolj 
nevaren problem za okolje vidi v pojavu ambrozije v občini Lenart, ki je na seznamu 
nevarnih rastlin. Ob njenem pojavu je potrebno ustrezno ukrepati in jo sproti 
odstranjevati. V Radehovi se je razširila z zemljino, ob rekonstruiranju ceste. Okužene 
so vse brežine. Če gre za državno cesto, je naloga države, da to uredi. Apelira na 
občinsko upravo, da ali obvesti o zadevi ustrezne inšpekcijske službe, ki bodo 
ukrepale pri državi, ali sama uredi, da se ambrozija odstrani. 

 
 

 ODGOVOR ŽUPANA 
 
Občina bo glede zasaditve ob avtocesti naslovila vprašanje na Direkcijo za ceste.  
Na sestanku Komisije za naravo v javnem prostoru je beseda tekla tudi o invazivnih rastlinah, 
med katere spada ambrozija. Ugotovljeno je, da je največ ambrozije na področju parcel, 
katerih lastnik je država. Odstraniti jo je potrebno fizično, v primerni rastni dobi, ko še ne 
cveti in ne trosi peloda. Pri tem pričakuje tudi pomoč občanov in civilne iniciative. O tem se 
bodo dogovorili tudi skupaj z obema krajevnima skupnostnima. Zaposleni v režijskem obratu 
tega sami ne bodo zmogli opraviti. 
 
 

MIRKO KOJC, OU 
 
Glede problema ambrozije na cestnem svetu državne ceste smo pisno obvestili medobčinsko 
inšpekcijsko službo, ki bo nadaljevala postopek glede na pristojnost pri pristojni službi.   
 
 

 
MILKO SLANIČ 

 
Pobude: 

1. Svetniška skupina SDS poda pisno pobudo za občinsko upravo, da pristopi k izdelavi 
idejne zasnove za povezavo Ptujska cesta – Obrtna ulica (v prilogi). 

2. Starejša občanka Lenarta predlaga, da se na stopnišču pred občino, namesti eno ograjo 
za večjo varnost  in boljši prehod ob slabem vremenu in pozimi. 

Glede zadnje pobude gospoda Maleka, o incidentu na Maistrovi prireditvi, vidi večji problem 
v nedostojnem vedenju obiskovalcev prireditve, ki so ob govoru gospoda Kuntnerja začeli 
kričati. 
 
 



ODGOVOR ŽUPANA 
 
Gospoda Slaniča prosi, da vtise o proslavi z gospodom Malekom predebatirata po seji.  
 
V letu 2018 je Občina uredila prostor pred trgovinami, ta dela še niso končana. To se bo 
uredilo v spomladanskem času. Ograja na omenjenih stopnicah je tudi v načrtu.  
 
Predlog Svetniške skupine SDS bomo proučili s prometniki in pristojnim odborom 
občinskega sveta. 
 
 
 

EMILIJA ŠUMAN 
 

Podpira delo Civilne iniciative.  
Pobude: 

1. Na internetu je zasledila novico, da bi se iz Eko toplote naj kadila velika masa črnega 
dima. Zanima jo, če je razlog v sekancih. Glede na njihovo ceno je mislila, da so ti 
najboljše kvalitete.  Sama je k temu načinu ogrevanja pristopila v prvi sestavi in je bila 
v začetku nad tem navdušena ter ne more reči da je Eko toplota slaba. Obžaluje, da 
občinski svet ne more več nič vplivati na oblikovanje cene ogrevanja. Lani je bilo v 
reviji Kvadrati objavljeno, da ima občina Lenart najdražjo o daljinsko toploto v 
Sloveniji. Zanima jo, če se lahko občina še kaj dogovarja glede dobavitelja. 

2. Zanima jo tudi, ali je možno na dimnike Eko toplote namestiti tudi kake filtre ali ti 
mogoče že obstajajo. 

 
 

ODGOVOR ŽUPANA 
 
Gospo Šuman zaprosi, da svoje vprašanje vezano na Eko toploto poda pisno. Od občinske 
uprave prejme pisni odgovor. 
 
 
 

AVGUST ZAVERNIK,OU 
  
Odgovor na vprašanje g. Maleka in ga. Šuman: 
 
Lesna bio masa, ki se uporablja za pridobivanje toplote v Lenartu je izključno les iz gozdov 
Pohorja, Kozjaka, manjše količine pa tudi iz območja Slovenskih goric. Dobra polovica vsega 
lesa, ki se koristi  je les iglavcev, četrtina pa mehak les topola, jelše,  in četrtina trdi les gabra, 
bukve, hrasta, jesena itd.. Drugega lesa, kot morebiten odpaden obdelan les, se ne koristi. 
Kotlarna je projektirana in ima nameščen kotel za les povprečne vlage 35 %. Pri meritvah, ki 
jih prilagamo, je les imel tudi takšno vsebnost vlage. Les za proizvodnjo sekancev in kasneje 
kurjavo je odležan vsaj 8 mesecev ali več, saj ima dobavitelj več kot letne zaloge okroglega 
lesa. Les in drva se tudi najhitreje sušijo vsaj prvo leto, če so na prostem in ne pokrite. 
Povsem napačno je, če les za kurjavo oz. cepance takoj po spravilu, ko ga skladiščimo 
pokrijemo. Najhitreje se suši, da je na prostem, odprtem prostoru na soncu in dežju. Menimo, 
da so sekanci dobre kvalitete, iz lesa namenjenega za potrebe kurjave, to je tako imenovani 
celulozni les. Letno se porabi približno 11.000 do 13.000 m3 sekancev. 



Cena toplote zadnjih tri leta miruje oz. se je celo nekoliko znižala, tako da povprečna cena 
toplote iz daljinskega sistema ogrevanja  znaša cca 82 €/MWh, toplota pridobljena iz lahkega 
kurilnega olja pa znaša cca 110 do 120 €/MWh. 
 
Kurilna naprava na lesno biomaso ima vgrajen elektro filter, ki kontinuirano iz dimnih plinov 
odstranjuje trde oz. prašne delce in je v času gradnje pred 10 leti bil na najvišjem tehnološkem 
nivoju. Iz dimnika se v dimnih plinih izloča bel dim, kar pomeni večjo količino vodne pare in 
ta dim je močnejši, čim nižja je temperatura okolice. 
K odgovoru prilagamo monitoring meritev, ki jih je izvedel Inštitut za varstvo pri delu. 
 
 
 
 






































































































