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Številka: 032-6/2018 

 
 

ZAPIS SKLEPOV, 
sprejetih na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Lenart, 

 ki je bila v četrtek, dne 30. septembra 2020 ob 16. uri, 
v prostorih Občine Lenart, Center Slovenskih goric, Velika dvorana 

 
 

K točki 
K točki 2: 
SKLEP ŠT. 101: 
 
Na podlagi 30. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se potrdi zapis sklepov 9. 
redne seje Občinskega sveta, kot je bil predložen.        
              
         
(GLASOVALO JE  13 SVETNIC IN SVETNIKOV, 13 ZA, NIHČE PROTI) 
 
 
 
K točki 3.: 
SKLEP ŠT. 102: 
 
Na podlagi 30. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se potrdi zapis sklepov 3. 
dopisne seje Občinskega sveta, kot je bil predložen. 
        
(GLASOVALO JE  13 SVETNIC IN SVETNIKOV, 13 ZA, NIHČE PROTI) 
 
 
 
K točki 4: 
SKLEP ŠT. 103: 
 
Na podlagi 31. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se  potrdi dnevni red 10. 
redne seje, kot je bil predložen.          
              
(GLASOVALO JE  13 SVETNIC IN SVETNIKOV, 13 ZA, NIHČE PROTI) 
 
 
 
K točki 7.1.: 
SKLEP ŠT. 104 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011)  Občinski svet Občine Lenart na 



svoji 10. redni seji potrdi Predinvesticijsko zasnovo za investicijo Kolesarske povezave na območju ORP 
Slovenske gorice, kot je predloženo. 
        
(GLASOVALO JE  14 SVETNIC IN SVETNIKOV, 14 ZA, NIHČE PROTI) 
 
 
K točki 7.2.: 
SKLEP ŠT. 105 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011)  Občinski svet Občine 
Lenart na svoji 10. redni seji potrdi Investicijski program za investicijo Kolesarske povezave na 
območju ORP Slovenske gorice, kot je predloženo. 
 
 
(GLASOVALO JE  14 SVETNIC IN SVETNIKOV, 14 ZA, NIHČE PROTI) 
 



Občina Lenart
, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
obcina@lenart.si, www.lenart.si

30.09.2020 07:17:11

Pred pričetkom seje

 DAVID MAGUŠA, MILKO SLANIČ, MAKSIMILJAN ŠUMAN

Prosimo prijavite se z glasovalno napravo.

30.09.2020 16:01:19       (10.redna seja Občinskega sveta )

12/15

MOJCA ČEP, ALEKSANDER KRAJNC, JOŽEF  KRAMBERGER, SREČKO MALEK, 
URŠKA MOŽINA, GREGOR MURŠEC, FRANCI ORNIK, TILEN  ŠTEFANEC, 
EMILIJA ŠUMAN, GORAZD VOGLAR, ANJA ŽUGMAN, DARINKA GREIFONER

1.Ugotovitev sklepčnosti. 

Aktivni občinski svetniki
MOJCA ČEP, DARINKA GREIFONER, ALEKSANDER KRAJNC, JOŽEF  KRAMBERGER, DAVID MAGUŠA, SREČKO MALEK, URŠKA 
MOŽINA, GREGOR MURŠEC, FRANCI ORNIK, TILEN  ŠTEFANEC, EMILIJA ŠUMAN, MAKSIMILJAN ŠUMAN, GORAZD VOGLAR, 
ANJA ŽUGMAN

Neaktivni občinski svetniki
MILKO SLANIČ

Maksimiljan Šuman prihod ob  16:02 ,                    
David Maguša   prihod ob 16:05                                                                           

Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

Št. prisotnih / vseh

Prisotni občinski svetniki

Odsotni občinski svetniki

Datum in čas zaključka seje

Zapisnik 10. redne seje

Avtor

Datum in čas kreiranja

Način ugotavljanja prisotnosti občinskih svetnikov

Omogoči glasovanje samo za prijavljene svetnike

Datum in čas pričetka seje 30.09.2020 16:01:19

30.09.2020 17:57:30



DAVID MAGUŠA, MILKO SLANIČ

30.09.2020 16:01:19       (10.redna seja Občinskega sveta )

13 / 15

MOJCA ČEP, ALEKSANDER KRAJNC, JOŽEF  KRAMBERGER, SREČKO MALEK, 
URŠKA MOŽINA, GREGOR MURŠEC, FRANCI ORNIK, TILEN  ŠTEFANEC, 
EMILIJA ŠUMAN, GORAZD VOGLAR, ANJA ŽUGMAN, DARINKA GREIFONER, 
MAKSIMILJAN ŠUMAN
DAVID MAGUŠA, MILKO SLANIČ

Datum in čas pričetka glasovanja 30.09.2020 16:03:38

3.Pregled zapisa sklepov 3. dopisne seje občinskega sveta.

Predlog sklepa:

Na podlagi 30. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se potrdi zapis sklepov 3. dopisne seje Občinskega sveta, kot je bil 
predložen.

Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

Št. prisotnih / vseh

Prisotni občinski svetniki

Odsotni občinski svetniki

Proti

Ni glasoval/a

Rezultati glasovanja (opisni podatki)
Za

Proti

Ni glasoval/a

0

2

MOJCA ČEP, DARINKA GREIFONER, ALEKSANDER KRAJNC, JOŽEF  
KRAMBERGER, SREČKO MALEK, URŠKA MOŽINA, GREGOR MURŠEC, 
FRANCI ORNIK, TILEN  ŠTEFANEC, EMILIJA ŠUMAN, MAKSIMILJAN ŠUMAN, 
GORAZD VOGLAR, ANJA ŽUGMAN
/

2.Pregled zapisa sklepov 9. redne seje občinskega sveta.

Predlog sklepa:

Na podlagi 30. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se potrdi zapis sklepov 9. redne seje Občinskega sveta, kot je bil 
predložen.

Datum in čas pričetka glasovanja

Rezultati glasovanja (numerični podatki)
Za

30.09.2020 16:02:50

13

Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

Št. prisotnih / vseh

Prisotni občinski svetniki

Odsotni občinski svetniki

30.09.2020 16:01:19       (10.redna seja Občinskega sveta )

13 / 15

MOJCA ČEP, ALEKSANDER KRAJNC, JOŽEF  KRAMBERGER, SREČKO MALEK, 
URŠKA MOŽINA, GREGOR MURŠEC, FRANCI ORNIK, TILEN  ŠTEFANEC, 
EMILIJA ŠUMAN, GORAZD VOGLAR, ANJA ŽUGMAN, DARINKA GREIFONER, 
MAKSIMILJAN ŠUMAN
DAVID MAGUŠA, MILKO SLANIČ



Proti

Ni glasoval/a

Rezultati glasovanja (opisni podatki)
Za

Proti

Proti

Ni glasoval/a

0

2

Za

30.09.2020 16:05:03

13

Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

Št. prisotnih / vseh

Prisotni občinski svetniki

Odsotni občinski svetniki

30.09.2020 16:01:19       (10.redna seja Občinskega sveta )

13 / 15

DAVID MAGUŠA, MILKO SLANIČ

4.�Potrditev dnevnega reda.

    PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1.Ugotovitev sklepčnosti. 
2.Pregled zapisa sklepov 9. redne seje občinskega sveta.
3.Pregled zapisa sklepov 3. dopisne seje občinskega sveta.
4. Potrditev dnevnega reda.
5.Poročilo župana.
6.Pobude in vprašanja.
7. Sklep o obravnavi in potrditvi PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE in INVESTICIJSKEGA PROGRAMA za operacijo KOLESARSKE 
POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE.

Predlog sklepa:

Na podlagi 31. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se  potrdi dnevni red 10. redne seje, kot je bil predložen.

MOJCA ČEP, ALEKSANDER KRAJNC, JOŽEF  KRAMBERGER, SREČKO MALEK, 
URŠKA MOŽINA, GREGOR MURŠEC, FRANCI ORNIK, TILEN  ŠTEFANEC, 
EMILIJA ŠUMAN, GORAZD VOGLAR, ANJA ŽUGMAN, DARINKA GREIFONER, 
MAKSIMILJAN ŠUMAN

Datum in čas pričetka glasovanja

Rezultati glasovanja (numerični podatki)

Ni glasoval/a

0

2

MOJCA ČEP, DARINKA GREIFONER, ALEKSANDER KRAJNC, JOŽEF  
KRAMBERGER, SREČKO MALEK, URŠKA MOŽINA, GREGOR MURŠEC, 
FRANCI ORNIK, TILEN  ŠTEFANEC, EMILIJA ŠUMAN, MAKSIMILJAN ŠUMAN, 
GORAZD VOGLAR, ANJA ŽUGMAN

/

Rezultati glasovanja (numerični podatki)
Za 13

DAVID MAGUŠA, MILKO SLANIČ



DAVID MAGUŠA, MILKO SLANIČ

MAKSIMILJAN ŠUMAN

DAVID MAGUŠA

Predlog sklepa 7.1:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011)  Občinski svet Občine Lenart na svoji 10. redni seji potrdi 
Predinvesticijsko zasnovo za investicijo Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice, kot je predloženo.

Razprava
Datum in čas pričetka razprave

Datum in čas zaključka razprave

Razpravljalec

30.09.2020 17:31:17

30.09.2020 17:55:24

Replike

5.Poročilo župana.

6.Pobude in vprašanja.

SREČKO MALEK

TILEN  ŠTEFANEC

7. Sklep  o potrditvi  Predinvesticijske zasnove za investicijo Kolesarske povezave na območju ORP 
Slovenske gorice IN  Sklep  o potrditvi  Investicijskega  programa za investicijo Kolesarske povezave na 
območju ORP Slovenske gorice.

Uvodno obrazložitev bo podal gospod Srečko A. Padovnik, RASG d.o.o.

Razprava
Datum in čas pričetka razprave

Datum in čas zaključka razprave

Razpravljalec

MAKSIMILJAN ŠUMAN

30.09.2020 16:20:55

30.09.2020 17:05:13

Replike

Rezultati glasovanja (opisni podatki)
Za

Proti

Ni glasoval/a

MOJCA ČEP, DARINKA GREIFONER, ALEKSANDER KRAJNC, JOŽEF  
KRAMBERGER, SREČKO MALEK, URŠKA MOŽINA, GREGOR MURŠEC, 
FRANCI ORNIK, TILEN  ŠTEFANEC, EMILIJA ŠUMAN, MAKSIMILJAN ŠUMAN, 
GORAZD VOGLAR, ANJA ŽUGMAN
/



14

0

1

MOJCA ČEP, DARINKA GREIFONER, ALEKSANDER KRAJNC, JOŽEF  
KRAMBERGER, DAVID MAGUŠA, SREČKO MALEK, URŠKA MOŽINA, GREGOR 
MURŠEC, FRANCI ORNIK, TILEN  ŠTEFANEC, EMILIJA ŠUMAN, MAKSIMILJAN 
ŠUMAN, GORAZD VOGLAR, ANJA ŽUGMAN
/

Rezultati glasovanja (numerični podatki)
Za

Proti

Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

Št. prisotnih / vseh

Prisotni občinski svetniki

Odsotni občinski svetniki

Ni glasoval/a

Rezultati glasovanja (opisni podatki)
Za

Proti

Ni glasoval/a

Svetniki so glasovali istočasno za oba sklepa.

MILKO SLANIČ

Datum in čas pričetka glasovanja

30.09.2020 16:01:19       (10.redna seja Občinskega sveta )

14 / 15

MOJCA ČEP, ALEKSANDER KRAJNC, JOŽEF  KRAMBERGER, SREČKO MALEK, 
URŠKA MOŽINA, GREGOR MURŠEC, FRANCI ORNIK, TILEN  ŠTEFANEC, 
EMILIJA ŠUMAN, GORAZD VOGLAR, ANJA ŽUGMAN, DARINKA GREIFONER, 
MAKSIMILJAN ŠUMAN, DAVID MAGUŠA

 MILKO SLANIČ

30.09.2020 17:57:13

Predlog sklepa 7.2:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011)  Občinski svet Občine Lenart na svoji 10. redni seji potrdi Investicijski 
program za investicijo Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice, kot je predloženo.



ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA, 

ki so bili podani na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Lenart, dne 30.09.2020 

 

 

MAKSIMILJAN ŠUMAN 

Pobude: 

1. 17.9. 2020 je bila v okviru Skupnosti občin v Občini Sv. Trojica ustanovna seja 
Delovne skupine za urejanje vodnih površin za turizem in rekreacijo. Ustanovljena je z 
namenom, da bodo občine, ki razpolagajo z vodnimi viri lahko bolj poenoteno 
nastopale do vseh državnih organov. Sprašuje ali se bo tudi Občina Lenart, glede na 
turistični potencial njenih jezer in podobne težave pri urejanju, pridružila omenjeni 
skupini. Npr. okrog jezera Radehova občina nima urejenih sprehajalnih poti tako, da 
ne bi bil potreben prehod čez zasebno zemljišče. Prav tako se bodo v okviru skupine 
verjetno porajale ideje vezane na izkoriščanje vodnega potenciala za turistične in 
rekreacijske namene. 

2. Ob vpogledu v javne evidence Geodetske uprave, dan pred sejo, je vezano na stavbo 
ZD Lenart ugotovil, da je trenutno vpisanih 2.548,9 m2 prostorov, kar je 46,9 m2,  več 
kot pred nadgradnjo, ki je bila končana v letu 2019. Sprašuje ali je občina kot lastnica 
prostorov na Geodetsko upravo že podala in podpisala Zahtevo za vpis aktualnih 
podatkov v kataster stavb, k čemur jo zavezuje Geodetski zakon. 

3. Svetnik sprašuje katera dela se trenutno izvajajo v ZD Lenart, saj so izvedena nova 
vrata, in na kakšni podlagi. 26.5.2020 se je pisno obrnil na občinsko upravo in vse 
svetnike in pozval, da naj ZD Lenart v skladu s 141. členom Statuta dostavi Letno 
poročilo za leto 2019 in Finančni načrt za leto 2020. Ker še vedno ni prejel nobene 
informacije ga zanimana kakšni osnovi trenutno izvaja dela ZD Lenart. 

4. Pozdravlja ureditev parkirišč na poti prosti slačilnicam na ŠRC Polena. Uslužbence 
občinske uprave prosi, da se ta parkirna mesta ustrezno vnesejo v generalni načrt 
urejanja ŠRC Polena, ki občini služi za osnovo. V tem v zvezi pričakuje, da je tudi 
južna servisna cesta vrisana v podlago občinskega lokacijskega načrta, ki bi se naj v 
kratkem sprejel. 
 

ŽUPAN: 

Na tretje in četrto vprašanje bo svetnik prejel pisni odgovor s strani Občinske uprave. 

Kar se tiče vprašanja glede delovne skupine oz. iniciative v okviru SOS sklicane v Sveti 
Trojici je občina Lenart vsekakor zainteresirana za sodelovanje. Občina Lenart je kot članica 
portala SOS prejela zapisnik o tej seji. Misli, da gre za dobro iniciativo in upa, da bo tudi 
občina Lenart vključena v sodelovanje in se bodo tako določene zadeve, vezane na ureditev 
vodnih površin lahko uredile. Površine so v državni lasti, upravlja jih Direkcija za vode. 
Pomembno vlogo pri urejanju omenjenih površin imajo ribiška in ponekod tudi turistična 
društva.  Problemi, ki v sklopu teh zadev nastajajo se nekako stekajo na občino, ki pa na tem 
področju nima pravih vzvodov, da kaj uredi. Če bo na tem področju prišlo do spremembe 



zakonodaje oz. bo župan občine Sv. Trojica s to iniciativo uspel doseči spremembe je občina 
Lenart vsekakor zainteresirana in bo sodelovala po najboljših močeh. 

Na zadnje vprašanje svetnika, župan odgovarja, da je občina večino od 36 potrebni soglasij že 
pridobila. Največ zadev je potrebno uskladi še v okviru Ministrstva za prostor in Ministrstva 
za kmetijstvo. Misli, da občinski svet o sprejemu OPN v letu 2020 žal še ne bo mogel 
odločati. Glede predloga južne servisne poti za spodnji del ŠRC Polena ima občina načelno 
soglasje Direkcije za vode, da je možno premakniti vodotok za tisto širino, da se lahko 
servisna pot umesti med nasip nove Globovnice in kasaško progo. To bo tudi ustrezno 
vneseno v nov OPN. V primeru, da bo občina našla drugo cenejšo in sprejemljivo rešitev, bo 
tudi o tej odločal Občinski svet. 

 

JOŽE DUKARIČ, OU 

Odgovor na 2. in 3. pobudo: 

1. V zvezi s vprašanjem vpisa aktualnih podatkov v kataster stavb prostorov 
Zdravstvenega doma Lenart, se podaja odgovor, da je bil na geodetsko upravo 
Republike Slovenije podan elaborat, na podlagi katerega je je bila dne 7.10.2020 (z 
prejetjem 9.10.2020) izdana odločba Geodetske uprave Republike Slovenije štev. 
02132-5466/2020-2, kar je predpogoj za pripravo analize delitve stroškov v 
Zdravstvenem domu Lenart, ki se že pripravlja. 

2. Zdravstveni dom Lenart je v okviru priprav prostorov za delovanje Zdravstvenega doma 
Lenart v času epidemije COVID-19, izvedel nova vhodna vrata v stavbo, da bi zagotovil 
ločen vhod v laboratorij. Vse stroške izvedbe del je financiral Zdravstveni dom Lenart. 

3. Finančni načrti in poročila o delovanju Zdravstvenega doma Lenart so objavljeni na 
uradni spletni strani Zdravstvenega doma Lenart pod rubriko: «Katalog informacij 
javnega značaja – Zdravstveni dom Lenart« (https://www.zd-
lenart.si/index.php/katalog-informacij-javnega-znacaja). 

 

 
SREČKO MALEK 

Pobude: 

1. Krajani Selc in sosednjih zaselkov sprašujejo, kdaj ima občina v načrtu kakršne koli 
aktivnosti glede ureditve kanalizacije v teh krajih. 

2. Glede ceste od gasilskega doma v Voličini proti vrhu Štraleka daje pobudo, da občina 
uredi lastništvo za cesto, ki je še v zasebni lasti.  

3. Društva v občini prosijo za pojasnilo po katerih kriterijih so jim bila dodeljena 
sredstva na Javnem razpisu, saj je nesorazmerje med člani društev in dotacijo. Če se 
ga lahko pošlje vsem društvom ali kje javno objavi. 

4. Občane zanima kako bo v času jeseni in zime v ZD Lenart urejeno, da na pregled ne 
bodo rabili čakati zunaj na mrazu. Občani so ga opozorili, da v ZD Lenart težko 
pridejo do izbranega zdravnika. 



ŽUPAN: 

Kar se tiče kanalizacije in čistilnih naprav v občini: Ministrstvo za okolje je predpisalo 
agromelioracije kjer je potrebno narediti čistilne naprave  ostale dele pa se rešuje individualno 
z individualnimi čistilnimi napravami. Občinska uprava si je pred projektiranjem čistilnih 
naprav Voličina in Lenart ogledala več primernih objektov in opravila pogovore z izvajalci. 
Mnenje je, da je smiselno graditi čistilne naprave v večjih strnjenih naseljih, kot sta Voličina 
in Lenart. V razpršeni poselitvi, ko je zelo težko speljati po gravitacijski poti odpadne vode na 
eno mesto pa je izgradnja čistilne naprave problem. Problem je tudi doseči sporazum krajanov 
na katerem zemljišču bo čistilna naprava locirana, kje se bo naredilo odjemno mesto za 
elektriko, kam izpeljati iztok, delitev sredstev, kdo bo upravljalec,…. Večina strokovnjakov 
na tem področju pravi, da je manjša čistilna naprava alternativa večji čistilni napravi tam kjer 
se ljudje sporazumejo, drugače je potrebno pozornost individualnim čistilnim napravam. Želja 
občine je, da bo v prihodnji finančni perspektivi lahko pridobila več sredstev za sofinanciranje 
individualnih čistilnih naprav, ki trenutno znaša 500,00 EUR. V delu Zavrha in v  Selcih bi 
morda lahko prišli tudi do rešitve. Vse je povezano s stroški in velikimi problemi. Občinska 
uprava bo v okviru razprave o proračunu poskušala zagotoviti že v letošnjem letu nekaj več 
sredstev za individualne čistilne naprave. 

Kar se tiče omenjene ceste v Voličini bo občina to uredila, vendar ne more terminsko 
opredeliti kdaj.  

Glede sredstev, ki jih društva dobijo na osnovi občinskega razpisa ima občina Lenart sprejet 
pravilnik o delitvi sredstev, za vsak razpis se imenuje ocenjevalna  komisija, ki na osnovi 
pregleda vlog pripravi odločitev o višini sredstev za posameznega vlagatelja. Društvom je 
Pravilnik in Zapisnik o točkovanju vedno dostopen. Samo število članov v društvu ni pogoj za 
dodeljeno višino sredstev. 

Glede zadnjega vprašanja svetnika bo občinska uprava prosila ZD Lenart prosila, da poda na 
vprašanje pisni odgovor oziroma pozove direktorja ZD Lenart, da poda krajši odgovor. 

 
 
DR. JOŽEF KRAMBERGER, DIREKTOR ZD LENART 

Vesel je, da v Občini Lenart ni bilo večje okužbe občank in občanov. Zdravstveni dom se je 
moral v delovanju prilagoditi situaciji. Omejili so mešanje prebivalcev na kvadraturo. 
Poudari, da Zdravstveni dom ni zgrajen in opremljen za epidemijo kot je Covid 19. Ukrepi, ki 
so jih sprejeli: 

- Omejili so čakajoče v čakalnici na isti termin. 
- Občane prosijo, da jih pred obiskom pokličejo. Problem v telefonski dosegljivosti je v 

eni centrali in velikem številu klicev. Zato zdravstveni dom uvaja nove telefonske 
linije. Vsi uporabniki pa lahko pokličejo svojega zdravnika na direktno telefonsko 
številko in jih takoj ko lahko pokličejo nazaj. So uvedli tudi nove mobilne številke. 

- Pacienti so naročeni na uro, drugače morajo počakati zunaj. 
- Na sprejemu in vhodu v zdravstveni dom in zobne ordinacije imajo spisek za tisti dan 

naročenih pacientov. Nujne paciente sprejmejo v urgentni ordinaciji vendar mora 
zdravnik prej zaključiti primer. 

- Za laboratorij, ultrazvočno ordinacijo, ginekološko ordinacijo so uredili poseben vhod. 
Pacienti se terminov držijo in ne čakajo dolgo. Lahko počakajo v avtu. 



- Pri pacientu s temperaturo je potrebno ugotoviti vzrok in se ga naroči na testiranje. 
Pacient počaka v avtu, naročen je na uro. Vzame se mu bris, izvid prejme zvečer ali 
drugi dan. Nato se ga naroči na pregled za primer respiratornega efekta. 

- Za urgentne primere, ki potrebujejo takojšnjo pomoč zdravstveni dom pripravlja 
prostor, da bolniki ne bodo prišli v stik s preostalim delom zdravstvenega doma.  

- Apelira na bolnike, da pokličejo ali pišejo in se naročijo na pregled. Vstop v 
zdravstveni dom je  mogoč samo z masko. Imajo varnostnike. 

- Zunaj zdravstvenega doma bodo naredili francosko okno, da lahko vsak pacient vstopi 
iz avtomobila, ko je poklican v ordinacijo. Trudijo se istočasno zaščititi uporabnike in 
osebje. Povečuje se število obolelih s Covidom 19. 

- Trudijo se ohranjati dostopnost v mejah normale. 
 
 

TILEN ŠTEFANEC 
Pobude: 

1. Daje pobudo, da se v proračun Občine Lenart za naslednje leto uvrsti tudi sredstva 
za izdelavo novega igrišča z mivko, ki bi lahko bilo ločeno ob obstoječem igrišču. 
Zadnjih nekaj let se je zaradi načrtnega dela v klubu Zoja zanimanje za odbojko zelo 
povečalo. Obstoječe igrišče ne zadošča več povpraševanju in ne v odbojki na mivki 
obstoječim standardom za igrišča. 

2. Svetnica Čep je na eni seji dala pobudo za vzpostavitev modre cone na Ilaunigovi 
ulici za vzpostavitev modre cone. Ponudniki, ki v tem prostoru izvajajo svoje 
aktivnosti, se obračajo tudi nanj in jih zanima, če v tej smeri tečejo kakšne 
aktivnosti. 

 
ŽUPAN: 

Z imetniki poslovnih prostorov na Ilaunigovi ulici je občina imela razgovor, jim dala 
določene pobude in predstavila možnosti rešitve. Kar se tiče modre cone ob cestišču občinska 
uprava zadevo prouči in svetnika seznani z zadevo. 
 
 
MIRKO KOJC, OU 
 
Odgovor na 2. pobudo: 
Občinska uprava Občine Lenart, je proučila pobudo po širitvi območja kratkotrajnega 
parkiranja na Ilaunigovo ulico v Lenartu »modre cone«. Ocenjujemo, da smo z trenutno 
uvedbo območij kratkotrajnega parkiranja »modrih con« v mestu dosegli, da občani skoraj 
vedno najdejo prosto parkirno mesto, ko pridejo k zdravniku, v lekarno, na upravno enoto, 
občino ali knjižnico, na pošto, banko in vrtec. 


