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Številka: 032-6/2018

ZAPIS SKLEPOV,
sprejetih na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Lenart,
ki je bila v četrtek, dne 26. novembra 2020 ob 16. uri,
v obliki spletnega sestanka
K točki
K točki 2:
SKLEP ŠT. 108:

Na podlagi 30. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se potrdi zapis sklepov 10.
redne seje Občinskega sveta, kot je bil predložen.
(GLASOVALO JE 10 SVETNIC IN SVETNIKOV, 10 ZA, NIHČE PROTI)

K točki 3.:
SKLEP ŠT. 109:
Na podlagi 30. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se potrdi zapis sklepov 4.
dopisne seje Občinskega sveta, kot je bil predložen.

(GLASOVALO JE 11 SVETNIC IN SVETNIKOV, 11 ZA, NIHČE PROTI)

K točki 4:
SKLEP ŠT. 110:
Na podlagi 30. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se potrdi zapis sklepov 5.
dopisne seje Občinskega sveta, kot je bil predložen.
(GLASOVALO JE 11 SVETNIC IN SVETNIKOV, 11 ZA, NIHČE PROTI)

K točki 5:
SKLEP ŠT. 111
Na podlagi 31. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se potrdi dnevni red 11. redne
seje, kot je bil predložen.

(GLASOVALO JE 11 SVETNIC IN SVETNIKOV, 11 ZA, NIHČE PROTI)
K točki 8:
SKLEP ŠT. 112
Na podlagi 29. in 40. člena 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, 14/15 - ZUUJFO, 76/16
- odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 29. in 40. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021) je Občinski svet Občine Lenart na svoji
11. redni seji, dne 26.11.2020 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2020.
(GLASOVALO JE 11 SVETNIC IN SVETNIKOV, 11 ZA, NIHČE PROTI)
K točki 9:
SKLEP ŠT. 113
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, 8/2011 in 31/2017) je Občinski
svet Občine Lenart na 11. redni seji dne, 26.11.2020 sprejel Odlok o proračunu Občine Lenart za leto
2021 - 1. obravnava.
(GLASOVALO JE 11 SVETNIC IN SVETNIKOV, 11 ZA, NIHČE PROTI)
K točki 10:
SKLEP ŠT. 114
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 31/2017) se sprejme Sklep o
ukinitvi statusa javnega dobra, kot je predložen.
(GLASOVALO JE 11 SVETNIC IN SVETNIKOV, 11 ZA, NIHČE PROTI)

K točki 11:
SKLEP ŠT. 115
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011, 31/2017), se je Občinski svet
Občine Lenart na 11. redni seji, dne 26.11. 2020, seznanil z na 34. seja Državnega sveta Republike
Slovenije sprejetim Sklepom Državnega sveta s katerim poziva občinske svete, da se do 1. marca 2021
opredelijo do osnutkov pokrajinske zakonodaje, ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji
(osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na:
www.pokrajine.si/zbornik 2020, kot je predloženo.
(GLASOVALO JE 11 SVETNIC IN SVETNIKOV, 11 ZA, NIHČE PROTI)

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

Zapisnik 11. redne seje
Način ugotavljanja prisotnosti občinskih svetnikov

Pred pričetkom seje

Omogoči glasovanje samo za prijavljene svetnike
Datum in čas pričetka seje

26.11.2020 ob 16:00

Datum in čas zaključka seje

26.11.2020 ob 18:31

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

Neaktivni občinski svetniki
URŠKA MOŽINA, MAKSIMILJAN ŠUMAN

Ostali prisotni: Martin Breznik, direktor OU, Mojca Guzej, Brigita Rojs, Darja Ornik, Valerija Jelen, predsednica nadzornega odbora Jožic
Krajner, prof. dr. Borut Holcman, Pravna fakulteta Maribor, Zmago Šalamun, Branko Veselič.

1. Ugotovitev sklepčnosti.
11. redna seja občinskega sveta Občine Lenart poteka preko spleta. Na njej sodeluje 13 občinskih svetnikov. Dva svetnika sta opravičila svojo
prisotnost na seji.
Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

30.09.2020 16:00 (11.redna seja Občinskega sveta )

Št. prisotnih / vseh

13/15

Prisotni občinski svetniki

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

Odsotni občinski svetniki

URŠKA MOŽINA, MAKSIMILJAN ŠUMAN

2.Pregled zapisa sklepov 10. redne seje občinskega sveta.
Predlog sklepa:
Na podlagi 30. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se potrdi zapis sklepov 10. redne seje Občinskega sveta, kot je bil
predložen.
Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

26.11.2020 16:00

(11.redna seja Občinskega sveta )

Št. prisotnih / vseh

13 / 15

Prisotni občinski svetniki

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

Odsotni občinski svetniki

URŠKA MOŽINA, MAKSIMILJAN ŠUMAN

Rezultati glasovanja (numerični podatki)
Za

10

Proti

0

Ni glasoval/a

5

3.Pregled zapisa sklepov 4. dopisne seje občinskega sveta.
Predlog sklepa:
Na podlagi 30. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se potrdi zapis sklepov 4. dopisne seje Občinskega sveta, kot je bil
predložen.
Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

26.11.2020 16::00

(11 redna seja Občinskega sveta )

Št. prisotnih / vseh

13 / 15

Prisotni občinski svetniki

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

Odsotni občinski svetniki

URŠKA MOŽINA, MAKSIMILJAN ŠUMAN

Rezultati glasovanja (numerični podatki)
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

4

4. Pregled zapisa sklepov 5. dopisne seje občinskega sveta.
Predlog sklepa:
Na podlagi 30. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se potrdi zapis sklepov 5. dopisne seje Občinskega sveta, kot je bil
predložen.
Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

26.11.2020 16::00

Št. prisotnih / vseh

13 / 15

Prisotni občinski svetniki

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

Odsotni občinski svetniki

URŠKA MOŽINA, MAKSIMILJAN ŠUMAN

Rezultati glasovanja (numerični podatki)
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

4

5. Potrditev dnevnega reda.
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 10. redne seje občinskega sveta.
3. Pregled zapisa sklepov 4. dopisne seje občinskega sveta.
4. Pregled zapisa sklepov 5. dopisne seje občinskega sveta.
5. Potrditev dnevnega reda.
6. Poročilo župana.
7. Pobude in vprašanja.
8. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2020.
9. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2021 - 1. obravnava.
10. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.
11. Osnutki pokrajinske zakonodaje – Zbornik Pokrajine v Sloveniji.

(11 redna seja Občinskega sveta )

Predlog sklepa:
Na podlagi 31. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se potrdi dnevni red 11. redne seje, kot je bil predložen.
Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

26.11.2020 16::00

Št. prisotnih / vseh

13 / 15

Prisotni občinski svetniki

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

Odsotni občinski svetniki

URŠKA MOŽINA, MAKSIMILJAN ŠUMAN

Rezultati glasovanja (numerični podatki)
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

4

6. Poročilo župana.

7. Pobude in vprašanja.
Razprava
Datum in čas pričetka razprave

26/11/2020 16:25

Datum in čas zaključka razprave

26/11/2020 17:05

Razpravljalec

Replike

TILEN ŠTEFANEC
SREČKO MALEK
MILKO SLANIČ
EMILIJA ŠUMAN
GREGOR MURŠEC

8. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2020.
Uvodno obrazložitev bo podal gospod Martin Breznik, direktor OU.

Razprava o 8. in 9. točki seje
Datum in čas pričetka razprave

26/11/2020 17:25

Datum in čas zaključka razprave

26/11/2020 17:33

(11 redna seja Občinskega sveta )

Razpravljalec

Replike

TILEN ŠTEFANEC
MOJCA ČEP
DAVID MAGUŠA

Predlog sklepa:

Na podlagi 29. in 40. člena 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, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 29. in 40. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS,
11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021) je Občinski svet Občine Lenar
na svoji 11. redni seji, dne 26.11.2020 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2020.

Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

26.11.2020 16::00

(11 redna seja Občinskega sveta )

Št. prisotnih / vseh

13 / 15

Prisotni občinski svetniki

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

Odsotni občinski svetniki

URŠKA MOŽINA, MAKSIMILJAN ŠUMAN

Rezultati glasovanja (numerični podatki)
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

4

9. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2021 - 1. obravnava.
Uvodno obrazložitev bo podal gospod Martin Breznik, direktor OU.

Predlog sklepa:

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 Statu
Občine Lenart (MUV št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) je Občinski svet Občine Lenart na 11. redni seji dne, 26.11.2020 sprejel Odlok o proračunu
Občine Lenart za leto 2021 - 1. obravnava.
Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

26.11.2020 16::00

(11 redna seja Občinskega sveta )

Št. prisotnih / vseh

13 / 15

Prisotni občinski svetniki

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

Odsotni občinski svetniki

URŠKA MOŽINA, MAKSIMILJAN ŠUMAN

Rezultati glasovanja (numerični podatki)
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

4

10. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.
Uvodno obrazložitev bo podala gospa Brigita Rojs, OU.

Predlog sklepa:

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,
14/2010, 8/2011 in 31/2017) se sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, kot je predložen.
Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

26.11.2020 16::00

(11 redna seja Občinskega sveta )

Št. prisotnih / vseh

13 / 15

Prisotni občinski svetniki

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

Odsotni občinski svetniki

URŠKA MOŽINA, MAKSIMILJAN ŠUMAN

Rezultati glasovanja (numerični podatki)
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

4

11. Osnutki pokrajinske zakonodaje – Zbornik Pokrajine v Sloveniji.
Uvodno obrazložitev bo podal gospod prof. dr. Borut Holcman, Pravna fakulteta Maribor.

Predlog sklepa:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011, 31/2017), se je Občinski svet Občine Lenart na 11. redni seji, dne 26.11. 2020
seznanil z na 34. seja Državnega sveta Republike Slovenije sprejetim Sklepom Državnega sveta s katerim poziva občinske svete, da se do 1. marca
2021 opredelijo do osnutkov pokrajinske zakonodaje, ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s
pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik 2020, kot je predloženo.

Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

26.11.2020 16::00

Št. prisotnih / vseh

13 / 15

Prisotni občinski svetniki

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

Odsotni občinski svetniki

URŠKA MOŽINA, MAKSIMILJAN ŠUMAN

Rezultati glasovanja (numerični podatki)
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

4

(11 redna seja Občinskega sveta )
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ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA,
ki so bili podani na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Lenart, dne 26.11.2020

TILEN ŠTEFANEC
Pobude:
1. Svetnika zanima, kdo je bil izvajalec kovinskega nadstreška nad prodajnimi prostori na
mestni tržnici.
2. Svetnik daje pobudo, da občina pri novoletni okrasitvi letos sledi vzgledu nekaterih
občin in izvede le simbolično okrasitev, ter denar iz tega naslova in iz naslova prireditev,
ki se letos ne bodo izvedla, sredstva nameni v humanitarne namene.

ODGOVOR ŽUPANA
Na prvo vprašanje župan skupaj z direktorjem občinske uprave odgovarja, da so dela na
območju tržnice izvedli: podjetje Klemetal Lenart je izvedlo kovinsko konstrukcijo za
nadstrešek in postavilo ograjo ob klančini, steklo je dobavilo podjetje Brus in podjetje Muršec
iz Zavrha je izvedlo izdelavo klančine.
Glede druge pobude vezane na božično okrasitev občine župan odgovarja, da je prav, da se
okrasitev izvede in da je ravno v teh težkih časih malo bolj bogata. Občanom, predvsem
otrokom to veliko pomeni in to, na osnovi pogovorov, ki jih je imel z njimi, tudi pričakujejo.
Okrasitev Maistrovega stolpa in centra Voličine je tudi že tradicionalna in je že izvedena. Letos
bo okrašen tudi mestni park. Občina je vedno odprta za konkretne predloge glede humanitarne
pomoči občanom in jih bo v kolikor bo to v njeni moči tudi izvedla.

SREČKO MALEK
Pobude:
1. Svetnika zanima, kako daleč je občina z odkupom zemljišč za Severno obvoznico in s
samim projektom izgradnje Severne obvoznice.
2. Občane zanima kako daleč je občina s projektom Dozidave osnovne šole Lenart, kako
daleč je občina z odkupom parcele o kateri so svetniki že govorili.
3. Glede namakalnega sistema Selce občane zanima koliko lastnikov zemljišč je pristopilo
k namakalnemu sistemu, ali so podpisane vse pogodbe z lastniki namakalnih površin,
kolikšna je višina vložka občine v tej investiciji, ali se razen sadovnjakov namakalo še
katere druge površine (kulture) in kako se bodo delili stroški delovanja in vzdrževanja
sistema.
4. Od občanov je prejel pobudo vezano na program Starejši za starejše. Zanima ga ali bo
občina v bodoče podprla izvedbo tega projekta v občini in namenila sredstva za
izvajanje.
5. Občani prosijo za statistično poročilo o izvedenih pregledih v Zdravstvenem domu
Lenart, predvsem obisk pri zdravnikih družinske medicine, za leto 2020. V medijih je
namreč zasledil, da je na državni ravni bilo v mesecu septembru izvedeno precej manj
pregledov v primerjavi z prejšnjimi obdobji.

ODGOVOR ŽUPANA
Za odgovor na prvo vprašanje prosi podžupana Francija Ornika, ki vodi projekt Namakalni
sistem Selce.
Glede projekta Starejši za starejše je potreben dogovor o sodelovanju med občino in društvoma
upokojencev, ki v občini delujeta. Društvi s strani občine prejmeta določena proračunska
sredstva na osnovi občinskih razpisov, uporabe prostorov za potrebe delovanja, … Občinska
uprava mora poizvedeti, kako in na kak način se to izvaja v sosednjih občinah.
Občina Severno obvoznico umešča v prostor z Občinskim prostorskim načrtom. Občina je v
fazi pridobivanja 36 potrebnih soglasij na ta dokument. Predvideva, da bo Občinski prostorski
načrt predvidoma lahko sprejet v sredini prihodnjega leta. Izgradnja Severne obvoznice se
sestoji iz dveh delov. En del poteka od krožišča pri ovtarju čez novo industrijsko cono proti
Sveti Ani. V tem delu je obvoznica že umeščena, načrti so narejeni, odkup zemljišč in
projektiranje poteka, Direkcija za ceste ima zadevo tudi v načrtu. Dela se bodo začela odvijati
v naslednjem letu. Za nadaljevanje ceste, ki vodi proti Sveti Ani preko Jurovske ceste in do
izvoza iz avtoceste, bo občina morala za nadaljnja dela s projektom počakati do sprejema
prostorskega načrta. Takrat bo lahko izvedla odkupe zemljišč ter vsa nadaljnja dela na projektu.
Za to investicijo so v državnem proračunu že določene postavke. Občina je za to pomembno
investicijo v letošnjem letu uspela izvesti precej zadev, zato župan upa, da bo zadevo tudi
uspešno izpeljala.
Glede projekta Prizidek k Osnovni šoli Lenart župan pove, da idejna zasnova ostaja ista, kot je
bila predstavljena svetnikom na seji meseca maja. Na Ministrstvu za šolstvo in šport je skupaj
z direktorjem občinske uprave in poslancem Francom Breznikom pred nekaj dnevi predstavil
investicijo. Predvideno je, da se ves osnovnošolski pouk izvaja na zgornji šoli, prostore stare
šole pa se nameni izvajanju študijskega programa Socialne gerontologije. Občina se o tem že
pogovarja z visokošolskimi zavodi, s čimer bi občina nekako tudi prispevala k zmanjšanju
deficitarnih poklicev. Na ministrstvu so zadevo sprejeli in predlagajo, da se jo rešuje v enem
paketu, razpis za investicije v šolski prostor bo v letih 2021 in 2022. Glede na število otrok
mora biti šola dograjena do leta 2023. Občina je v ta name odkupila dve parceli, v načrtu je
odkup še dveh oz. treh parcel, sredstva ima občina rezervirana v proračunu za leto 2021. Dve
parceli še morata biti odmerjeni. Projekti bodo morda naročeni še v tem letu, dogovori za
zemljišča so tako daleč, da jih občina lahko odkupi, takoj, ko bodo možne odmeritve. Cilj
občine je, da čimprej pridobi gradbeno dovoljenje in se prijavi na razpis.
Na zadnje vprašanje bo svetniku podan pisni odgovor.

PODŽUPAN FRANCI ORNIK
Glede Lokalnega namakalnega sistema Selce podžupan pove, da so dela v teku. Gre za okrog
80 ha kmetijskih površin, ki zajemajo približno 12 ha trajnih nasadov, ostalo so njivske in
travniške površine. Sistem zajema 8 kmetij od katerih je največje kmetijsko gospodarstvo
podjetje Meja Šentjur, ki ima v najemu zemljišča v lasti Sklada kmetijskih zemljišč RS, ostalo
so kmetije na območju Selc. Občina je v vrednosti projekta, ki je okrog 400.000 EUR, pridobila
izvajalca. Projekt je 100% investiran iz finančnih sredstev RS in iz Evropskega sklada, občina
je že pred časom prejela pozitivno odločbo.

MILKO SLANIČ
Pobude:
1. Svetnik sprašuje kdo je koncesionar za vzdrževanje cest in potokov v KS Voličina, kako
dolgo že izvaja koncesijo in do kdaj, katere so naloge koncesionarja, kdo njegovo delo
nadzira oz. kateri referent občinske uprave je pristojen, da da nalog koncesionarju.
Na koga se lahko obrnejo občani, ki opazijo poškodbe oz. druge stvari, ki bi jih bilo
potrebno urediti, kakšen pristop naj naredi občan, da bo v doglednem času prejel
odgovor, po možnosti pisen oz., če se mu ugodi, da se zadeva v doglednem roku uredi.
Nanj so se obrnili občani, ki so o potrebnih sanacijah že obvestili svetnike, občinsko
upravo, pa niso prejeli nobenega zadovoljivega odgovora. Ne negativnega ne
pozitivnega.
2. Svetnik daje pobudo, da občina enkrat letno poroča o izvedenih dejavnostih ob cestah
in potokih, podobno kot za izvajanje zimske službe. Kaj je bilo opravljeno, koliko je
stalo.
3. Predlaga, da se uredi cesta v Selški grabi, ki je jamasta. Neočiščeni potoki in pretoki so
manj odporni na težo vozil. Prosi, da koncesionar zadevo uredi, prosi občinsko upravo,
da se obrne na pravo osebo.

ODGOVOR ŽUPANA
Koncesionar za vzdrževanje cest in potokov ter za zimsko službo v KS Voličina je Jože
Druzovič. Za njegovo delo je v občinski upravi odgovoren direktor Martin Breznik, gospod
Andrej Rojs, župan. Vsi jarki in potoki niso v občinski lasti. Občina ima v obeh KS preko 200
km. Ceste, ki jih občina obnovi jih obnovi temeljito, ostale ceste pa vzdržuje, da ostajajo
prevozne. Občani pa tudi sami moramo biti pri uporabi cest odgovorni. Občina se na
posameznih predelih srečuje s težavami in jih poskuša odpravljati, vendar vsega ne more urediti
naenkrat. Cesta v Selški grabi je zelo prometna in bo morala biti urejena v čim krajšem času.
Občinska uprava pripravi pisni odgovor na vprašanja in pobude svetnika.

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE, ANDREJ ROJS
Koncesijska pogodba za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljanja
rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Lenart za
območje KS Voličina je sklenjena s koncesionarjem JD, Druzovič Jože s. p. za obdobje deset
let.
Koncesijska pogodba preteče 26. 11. 2022.
1. Naloge koncesionarja v skladu s koncesijsko pogodbo v občini Lenart na območju KS
Voličina so:
redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin,
vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem državnih
cest, ki so namenjen urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi
naselja.
1.a. Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin obsega:

vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih javnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje
prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih javnih cest in
njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti občinskih javnih cest ob naravnih in
drugih nesrečah.
1.b. Vzdrževanje drugih prometnih površin obsega vzdrževanje:
odstavnih pasov, parkirišč in podobnih prometnih površin, namenjenih odvijanju
prometa v naselju;
podhodov in nadvozov za pešce in kolesarje;
kolesarskih stez, pločnikov in avtobusnih postajališč.
Občinska uprava ja že naročila potrebno sanacijo cest v Selški grabi.
Opravljena dela so razvidna iz prejetih mesečnih situacij. V letu 2020 je bilo do 04. 12. 2020
na podlagi koncesijske pogodbe KS Voličina rednega vzdrževanja obračunano po situacijah za
35744,78 EUR brez DDV. Priložene so mesečne situacije rednega vzdrževanja za leto 2020.
Priloge:
Situacija 87_2020-FEBRUAR
Situacija 88_2020-APRIL
Situacija 89_2020-JUNIJ
Situacija 90_2020-JULIJ
Situacija 91_2020-SEPTEMBER
Situacija 92_2020-OKTOBER

EMILIJA ŠUMAN
Pobude:
1. Kot članica sveta za invalide izraža zadovoljstvo, da je občina s strani Delovnih
invalidov Slovenije pridobila listino Občina prijazna invalidom, za kar je zaslužna tudi
občinska uprava in strokovne službe.
2. Meni, da bi župan in občinski svet moral imeti toliko pristojnosti, da bi sami odločali o
prehodu občinskih mej, saj se ji sprejeti ukrep vlade zdi nesorazmeren.
3. Starejše občani dajejo pobudo županu, da na posvetu županov predlaga, da se omogoči
koriščenje neporabljenih vavčerjev, ki smo jih državljani prejeli, tudi v trgovinah, pri
lokalnih gostincih, …
4. Svetnica predlaga, da se ob blokih, kjer je več prebivalcev nastavi dodatne koše za smeti
ali se obstoječe večkrat prazni, saj je predvsem v tem času epidemije tam velik problem
s kopičenjem smeti.

ODGOVOR ŽUPANA
Glede zabojnikov za smeti bo občina opravila razgovor s koncesionarjem, da se zadeva ustrezno
uredi.
Kar se tiče vavčerjev je zadeva v domeni vlade. Občina lahko napiše dopis ustreznim
inštitucijam, da zadevo obravnavajo.

Glede prehoda med občinami meni, da ti ukrepi ne bi bili potrebni, če bi vsi upoštevali navodila
NIJZ.
Občina je ponosna na prejeti certifikat Občina prijazna invalidom in upa, da ga bo lahko čimprej
tudi prejela.

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE, AVGUST ZAVERNIK
Odgovor na 4. pobudo:
V skladu s predpisi, koncesijsko pogodbo in programom ravnanja z odpadki, je uporabnik oz.
povzročitelj odpadkov tisti, ki nosi vse stroške v zvezi z nastankom oz. povzročitvijo odpadkov.
V kolikor se povečajo količine odpadkov pri povzročitelju in to ugotovi izvajalec javne službe
s tem, da so odpadki še dodatno naloženi ob samih posodah, je izvajalec javne službe
Saubermacher v takšnem primeru dolžan povzročitelja na to opozoriti in mu povečati volumen
postavljenih posod. V kolikor pa želite še ob že postavljenih posodah še dodatne koše jih je
dolžan na podlagi zahteve stanovalcev blokov postaviti upravljalec bloka, ki poskrbi tudi v
povezavi z izvajalcem javne službe za redno praznjenje, odvoz in plačilo, ki ga poravnavajo
stanovalci bloka.
Ni mogoče pričakovati, da bi stroške v zvezi z ravnanjem z odpadki, praznjenjem košev ob
blokih nosil proračun oz. ostali davkoplačevalci.

GREGOR MURŠEC
Pobuda:
1. Svetnik daje pobudo, da občina v proračunu poveča sredstva namenjena za financiranje
društev v občini in jim tako pomaga prebroditi krizo zaradi epidemije Covid 19. Društva
so predvsem odvisna od darovanih zneskov, ki jih od donatorjev zberejo največ ob
koncu leta. Letos veliko podjetij, ki donirajo sploh ne dela, veliko pa jih zaradi težav, ki
jih imajo s poslovanjem zaradi krize ne bo moglo donirati. Kriteriji za upravičenost do
sredstev bi morali biti bolj realni.

ODGOVOR ŽUPANA
Pobuda se lahko šteje kot del razprave k naslednjima točkama, ki sta o proračunu občine.

Poročilo ZD LENART o izvedenih pregledih
Pregledi v letu 2019 in 2020 (primejalno) 1.1.2019 do 30.11.2019 in 1.1.2020 do 30.11.2020

leto

splošna/družinska medicina
prvi pregledi

2019
2020

ponovni pregledi

11200
6370

kratki obiski

7605
4353

3264

skupaj število
obravnavanih
pacientov
29545
29515

1432
881

5201
4009

obravnava na
daljavo

10740
15528

zobozdravstvo
ortodontija
2019
2020

zdravljenje
odrasli
818
641

protetika
2432
2042

mladinsko
zobozdravstvo
519
445

pnevmologija
pregledov
2019
2020

2486
2193

2486
2193
ginekologija

preventivni
pregledi
2019
2020

kurativni
pregledi
3817
3479

kratek obisk
2530
1939

1745
1922

8092
7340

dežurna služba
pregledi
2019
2020

3602
2441

3602
2441
nujni reševalni prevozi

nujni prevozi
2019
2020

450
640
polivalentno patr. Zdr. varstvo
patronaža

2019
2020

nega na domu
1154
1030

2625
2561

Pripravili smo vmesno primerjalno poročilo glavnih dejavnosti v ZDL, za leto 2019 in 2020, za čas od

3779
3591

1.1.2019 do 30.11.2019 ter 1.1.2020 do 30.11.2020.
Primerjava podatkov pokaže, da se je skupno število obravnav v skoraj vseh naštetih dejavnostih
zmanjšalo za povprečno 5 do 20 odstotkov, razen v splošni medicini, kjer je število obravnav
tako rekoč enako v 2019 in 2020. Razlika je v načinu obravnave. V 2019 nismo prakticirali obravnave
pacienta na daljavo, kar pomeni, da stopimo s pacientom v stik preko telefona, mobilnega telefona
ali e pošte.
Sprejem pacientov k zdravniku je pogojen z navodili NIJZ in MZ RS. To pomeni, da pacient svojega
zdravnika kontaktira na enega zgoraj naštetih načinov. Po opravljenem kontaktu in po odvzemu
kratke anamneze, se zdravnik ali med. sestra s pacientom dogovori o eni od zgoraj naštetih načinov
pregleda pacienta. Vsak vstop pacienta v ustanovo je v naprej evidentiran. Pred pregledom pacient
izpolni formular o svojem zdravstvenem stanju. Pred in za vsakim obiskom pacienta mora osebje
ambulante le to prezračiti in razkužiti delovne in prijemalne površine.
Za vsak obisk pacienta potrebujemo, če želimo postopati po pravilih NIJZ, 25 do 30 minut.

Jožef Kramberger, dr. med. spec., višji zdravnik
direktor ZD Lenart

