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Številka: 032-6/2018

ZAPIS SKLEPOV,
sprejetih na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Lenart,
ki je bila v četrtek, dne 17. decembra 2020 ob 16. uri,
v obliki spletnega sestanka
K točki
K točki 2:
SKLEP ŠT. 116:

Na podlagi 30. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se potrdi zapis sklepov 11.
redne seje Občinskega sveta, kot je bil predložen.
(GLASOVALO JE 12 SVETNIC IN SVETNIKOV, 12 ZA, NIHČE PROTI)

K točki 3.:
SKLEP ŠT. 117:
Na podlagi 31. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se umakne točka 4. Poročilo
župana iz dnevnega reda 12. redne seje, kot je predloženo.

(GLASOVALO JE 12 SVETNIC IN SVETNIKOV, 12 ZA, NIHČE PROTI)

K točki 5:
SKLEP ŠT. 118:
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 12. redni seji dne, 17.12.2020 sprejel Odlok o proračunu Občine Lenart za leto
2021 - 2. obravnava.
(GLASOVALO JE 12 SVETNIC IN SVETNIKOV, 12 ZA, NIHČE PROTI)

K točki 6:
SKLEP ŠT. 119
V skladu z 49.a členom 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, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 26.člena Zakona o financiranju občin
– ZFO – 1C (Uradni list RS, št. 71/2017, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE) 16. člena Statuta Občine Lenart
(MUV, št. 14/2010, 8/2011, 31/2017) se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
Skupne občinske uprave Maribor, kot je predložen.

(GLASOVALO JE 13 SVETNIC IN SVETNIKOV, 13 ZA, NIHČE PROTI)
K točki 7:
SKLEP ŠT. 120
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) ter 15. člena Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart (MUV, št. 8/2018 in 24/2019) se sprejme
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart za leto
2021, kot je predložen.
(GLASOVALO JE 13 SVETNIC IN SVETNIKOV, 13 ZA, NIHČE PROTI)

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

Zapisnik 12. redne seje
Način ugotavljanja prisotnosti občinskih svetnikov

Pred pričetkom seje

Omogoči glasovanje samo za prijavljene svetnike
Datum in čas pričetka seje

17.12..2020 ob 16:00

Datum in čas zaključka seje

17.12..2020 ob 17:06

Sejo vodil požupan Franci Ornik.
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,
URŠKA MOŽINA, MAKSIMILJAN ŠUMAN

Neaktivni občinski svetniki
/

Ostali prisotni: Martin Breznik, direktor OU, Mojca Guzej, Brigita Rojs, Vera Damjan Bele, Valerija Jelen, Mirko Kojc, Cvetka
Slana, Skupna občinska uprava Maribor, Zmago Šalamun, Branko Veselič.

1.
Ugotovitev sklepčnosti.
12. redna seja občinskega sveta Občine Lenart poteka preko spleta. Na njej sodeluje 14 občinskih svetnikov.
Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

17.12..2020 ob 16:00 (12 .redna seja Občinskega sveta )

Št. prisotnih / vseh

14/15

Prisotni občinski svetniki

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

Odsotni občinski svetniki

EMILIJA ŠUMAN

Svetnica EMILIJA ŠUMAN se je seji pridružila pri
4. točki sprejetega dnevnega reda seje.

2.Pregled zapisa sklepov 11. redne seje občinskega sveta.
Predlog sklepa:
Na podlagi 30. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se potrdi zapis sklepov 11. redne seje Občinskega sveta, kot je bil
predložen.
Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

17.12..2020 ob 16:00 (12 .redna seja Občinskega sveta )

Št. prisotnih / vseh

14 / 15

Prisotni občinski svetniki

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

Odsotni občinski svetniki

EMILIJA ŠUMAN

Rezultati glasovanja (numerični podatki)
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

3

3. Potrditev dnevnega reda.
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 11. redne seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja.
6. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2021 - 2. obravnava.
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor.
8. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart za leto 2021.

Predlog sklepa:
Na podlagi 31. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se umakne točka 4. Poročilo župana iz dnevnega reda 12. redne seje,
kot je predloženo.
Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

17.12..2020 ob 16:00 (12 .redna seja Občinskega sveta )

Št. prisotnih / vseh

14/ 15

Prisotni občinski svetniki

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

Odsotni občinski svetniki

EMILIJA ŠUMAN

Rezultati glasovanja (numerični podatki)
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

3

4. 
Pobude in vprašanja.
Razprava
Datum in čas pričetka razprave

17.12..2020 16:20

Datum in čas zaključka razprave

17.12..2020 16:32

Razpravljalec

Replike

MOJCA ČEP
MAKSIMILJAN ŠUMAN
SREČKO MALEK

5. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2021 - 2. obravnava
Uvodno obrazložitev bo podal gospod Martin Breznik, direktor OU.

Razprava
Datum in čas pričetka razprave

17.12..2020 16:39

Datum in čas zaključka razprave

17.12..2020 16:53

Razpravljalec

Replike

MAKSIMILJAN ŠUMAN

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 Statuta Občine Lenart (MUV št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) je Občinski svet Občine Lenart na 12. redni seji dne, 17.12.2020 sprejel Odlok
o proračunu Občine Lenart za leto 2021 - 2. obravnava.

Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

17.12..2020 ob 16:00 (12 .redna seja Občinskega sveta )

Št. prisotnih / vseh

15/ 15

Prisotni 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, URŠKA MOŽINA, MAKSIMILJAN ŠUMAN

Odsotni občinski svetniki

/

Rezultati glasovanja (numerični podatki)
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

3

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor
Uvodno obrazložitev bo podala gospa Cvetka Slana, Skupna občinska uprava Maribor.

Predlog sklepa:
V skladu z 49.a členom 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, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in
26.člena Zakona o financiranju občin – ZFO – 1C (Uradni list RS, št. 71/2017, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE) 16. člena Statuta Občine
Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011, 31/2017) se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave
Maribor, kot je predložen.
Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

17.12..2020 ob 16:00 (12 .redna seja Občinskega sveta )

Št. prisotnih / vseh

15/ 15

Prisotni 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, URŠKA MOŽINA, MAKSIMILJAN ŠUMAN

Odsotni občinski svetniki

/

Rezultati glasovanja (numerični podatki)
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

2

7. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart za leto
2021

Uvodno obrazložitev bo podala gospa Brigita Rojs, OU.

Predlog sklepa:
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) ter 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Lenart (MUV, št. 8/2018 in 24/2019) se sprejme Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Lenart za leto 2021, kot je predložen.
Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

17.12..2020 ob 16:00 (12 .redna seja Občinskega sveta )

Št. prisotnih / vseh

15 / 15

Prisotni 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, URŠKA MOŽINA, MAKSIMILJAN ŠUMAN

Odsotni občinski svetniki

/

Rezultati glasovanja (numerični podatki)
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

2

ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA,
ki so bili podani na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Lenart, dne 17. 12. 2020

MOJCA ČEP
Občane Močne zanima ali je možno, da bi bili upravičeni do pravice neplačila prispevka
priključitve na, v lanski zimi za zgornji del Močne zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Tako jim
je bilo obljubljeno tudi ob ureditvi kanalizacijskega omrežja v spodnjem delu naselja, ko se je
bilo na omrežje možno priključiti brezplačno. Prosi tudi za pojasnilo na kakšen način se ta
prispevek obračuna.

ODGOVOR PODŽUPANA FRANCIJA ORNIKA
Za odgovor prosi gospoda Martina Breznika, direktorja občinske uprave.

MARTIN BREZNIK, DIREKTOR OU
V pretekli zimi je občina potegnila dodaten vod v del naselja Močna, nad avtocesto, ki omogoča
navezavo hiš levo in desno. Z lastniki je bila občina v kontaktu. V sklopu priključevanja bo
občina pripravila vse potrebne odločbe o prispevku. Ne vidi razloga, da bi levi in desni del
naselja obravnavali različno. Bodo pa verjetno prebivalci morali tudi sami zgraditi še kak
dodaten del priključka. Je pa vod dokaj blizu in je tudi nastavljen za priključitev posameznih
objektov. Komunalni prispevek se plača od površine stavbe in površine zemljišča na katerem
stavba stoji.
Občinska uprava pripravi pisen odgovor.

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE, mag. AVGUST ZAVERNIK
V občini Lenart imamo veljavni Odlok o komunalnem prispevku na podlagi katerega se
obračunava tudi komunalni prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sistem. Odlok ne
omogoča nikakršnih izjem pri plačilo oz. obračunu komunalnega prispevka.
Občinska uprava Občine Lenart, bo z odločbo odmerila komunalni prispevek za obstoječo
komunalno opremo po tem, ko je občina komunalni prispevek zaradi graditve že odmerila in se
objekt naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, v danem primeru na
javno kanalizacijo, za katero komunalni prispevek še ni bil odmerjen.
Upoštevajo se naslednja merila:
- površina gradbene parcele stavbe;
- neto tlorisna površina objekta oziroma bruto tlorisna površina stavbe;
- razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in deležem površine objekta;
- faktor namembnosti objekta;
- obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme;
V tem primeru je mogoče določiti tudi obročno odplačevanje komunalnega prispevka, vendar
tako, da je celotni komunalni prispevek plačan najkasneje v enem letu od dokončnosti odločbe,
s katero je odmerjen komunalni prispevek.

Vprašanje, ki se nanaša na komunalni prispevek za priključitev na kanalizacijsko
omrežje Močna pa je potrebno upoštevati naslednje dejstvo:
Pri umeščanju avtoceste v prostor je v naselju Močna ali ob njem bilo kar nekaj variant in kot
najbolj ekonomična in smiselna se je izoblikovala po različnih kriterijih varianta ob strnjenem
naselju Močna z vkopom. Ker so vaščani strnjenega naselja poteku izbrane trase nasprotovali
se je oblikoval s takratnim odborom, ki ga je vodil Karl Vogrinčič kompromis s katerim je
občina Lenart obljubila, da bo zaradi gradnje avtoceste in degradacijo prostora za strnjeno
naselje in objekte ob gostilni Šiker zgradila kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo kot
nadomestitev degradacije prostora in odškodnina. Kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava
se je v letu 2007 tudi zgradila v naslednjih letih pa so se ti objekti tudi priključili na
kanalizacijski sistem. Skupaj je tako bilo priključenih 34 objektov na takrat zgrajeno
kanalizacijo.
Občina Lenart nadaljuje z gradnjo infrastrukture med katere spada tudi gradnja kanalizacijskega
omrežje seveda kjer je to možno in smiselno. Tako smo v letu 2019 zgradili kanalizacijski vod
v zgornjem delu naselja Močna, ker se ta del kanalizacije navezuje že na obstoječo kanalizacijo
pri nadvozu nad avtocesto. Na novo zgrajeni kanalizacijski vod se tako lahko priključijo
naslednji objekti Močna 29, 30, 30a, 31, 31a, 32, 33, 34, 34c, 37, 37a, 38 in 38a. Navedeni
objekti, ki se sedaj po izgradnji tega dodatnega kanala lahko priključijo na omrežje v zvezi z
umeščanjem avtoceste v prostor, gradnjo, degradacijo prostora nimajo nič skupnega in se jim
komunalni prispevek obračuna kot vsem ostalim v Občini Lenart. Novi graditelji tudi znotraj
obstoječega strnjenega naselja Močna morajo in so plačali vse stroške komunalnega urejanja
in stroške priključitve na kanalizacijsko omrežje.
Ob tem naj še navedeno, da smo pri izgradnji zadnjega kanalizacijskega kanala v letu 2019 za
vse zgoraj naštete uporabnike zgradili tudi kanalizacijske priključke na same parcele in jim
omogočili lažje in cenovno ugodno priključitev.

MAKSIMILJAN ŠUMAN
Pobude:
1. Svetnik daje pobudo, da občinska uprava za bodoče sprejemanje proračunov pripravi
pregled stroškov ključne občinske infrastrukture, za zadnjih 5 let. In sicer za sledeče
sklope:
• vzdrževanje cest,
• vzdrževanje vodovoda,
• vzdrževanje javne razsvetljave,
• vzdrževanje kanalizacije,
• vzdrževanje ključnih objektov (šole, vrtci, Zdravstveni dom, Kulturni dom).
Primer: občina ima toliko in toliko km občinskih cest, letno porabi za vzdrževanje
toliko. Potem se lahko primerljivo reče ali vlaga občina v vzdrževanje cest več (premalo
ali preslabo zgrajene ceste) ali pa se zaradi dobro zgrajenih cest strošek vzdrževanja
niža.
Svetniki bi tako lažje bolj realno ocenjevali kje so določeni vložki potrebni in bi se pri
potrjevanju proračuna lažje odločili.
2. Občinsko upravo naproša, da koncesionarja EKO TOPOLTA, da uredi zadeve, kar se
tiče vzdrževanja in na spletni strani objavi podatke o tem kdo je zadnji vzdrževalec
omrežja v Lenartu in kontaktne podatke.

S strani občanov je prejel kupijo položnic Eko toplote iz katerih je razvidno, da so
podatki na položnici navedeni v nemškem jeziku. Dokumentacija mora biti v
slovenskem jeziku. Upravo prosi, da zadevo s koncesionarjem uredi.

ODGOVOR PODŽUPANA FRANCIJA ORNIKA

Glede prve pobude pove, da zadeve ne pozna v detajle, ampak, želeni podatki so na občini
zbrani in razpoložljivi. Predlog je vmesen in misli, da bo uprava ta predlog v bodoče lahko tudi
upoštevala.
Glede druge pobude bo občina pozvala koncesionarja, da zadeve uredi.

MARTIN BREZNIK, DIREKTOR OU
Direktor OU pove, da so stroški vzdrževanja vidni v zaključnem računu. Ne pa skupaj za
obdobje petih let v posameznem proračunskem gradivu. Pobuda je na mestu, pravilna za
odločanje. Občinska uprava bo v bodoče pripravila gradivo tako kot predlaga svetnik. Občinska
uprava s podatki razpolaga in jih bo v predlagani obliki spremljanja pet letnega poslovanja tudi
pripravila tako, da se lahko vsako naslednje leto samo pripisujejo in se tako tabela novelira.
Tudi glede Eko toplote uprava urgira in zadevo uredi.

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE, mag. AVGUST ZAVERNIK
Odgovor na 2. pobudo:
Po svetniškem vprašanju smo takoj zaprosili Eko toploto energetiko, da nam pojasnijo in
posredujejo odgovor. Prilagamo njihov odgovor:
1. V mesecu novembru je prišlo do napake pri printanju položnic in sicer je v printerju
ostal napačen papir – predizpolnjen z avstrijsko položnico. Nekatere stranke so nas
kontaktirale na naš klicni center na številko 080 14 20 in vsakemu, ki je tako želel, smo
poslali nov račun s pravo položnico.
Kljub temu je bil račun pravi in skladen s slovensko zakonodajo, v prilogi pa je manjkala
slovenska UPN položnica. Do napake je prišlo, ker nam trenutno račune printajo še v
Avstriji, to pa se bo spremenilo v roku naslednjih dveh mesecev, saj uvajamo nov
program in tudi novo obliko računa, ki bo bolj prijazna in informativna za uporabnika.
Prav tako bomo račune printali v Sloveniji, tako da do takšne napake ne bo več prišlo.
Stranke so z naše strani prejele vizitko s številko klicnega centra, ki je oblikovana tako,
da jo imajo lahko kot vizitko vedno ob telefonu ali v denarnici, ta številka pa je navedna
tudi na računu:

SREČKO MALEK
Pobude:
1. Vezano na Namakalni sistem Selce prosi podžupana, gospoda Ornika, za dodatno
pojasnilo glede vzdrževanja in obračunavanja stroškov obratovanja. Ali je to že
definirano.
2. Sprašuje v kateri fazi je projekt ŠRC Polena, glede prestavitve struge Globovnice in
avtokampa.
3. Občina se je že pogovarjala, da je medgeneracijski center v Lenartu potreben. V centru
mesta sta naprodaj stara pekarna in prodajalna Trgoavta. V razmislek predlaga, da je to
v centru mesta primeren prostor in da se o tem razmišlja tudi v prihodnje.
4. Prosi, da se sanira cesta skozi naselje Černa.
5. Gospa Štefka Slanič je bila leta 2018 nagrajenka KS Voličina in se takrat proslave ni
mogla udeležiti. Še vedno ni prejela priznanja. Tudi sam v enem letu ni uspel urediti
zadeve. Prosi, da se zadeva uredi.

PODŽUPAN FRANCI ORNIK
Glede Lokalnega namakalnega sistema Selce podžupan pove, da je občina pred pričetkom
izgradnje z vsemi vključenimi gospodarstvi sklenila pogodbo, v kateri se vsi vključeni
zavezujejo, da bodo stroške, vključno s stroki vzdrževanja sistema v svojih deležih tudi
pokrivali. Glavni strošek bo elektrika. Stroški vzdrževanja so odvisni od tega kako bo sistem
deloval, koliko bo popravil in drugih vzdrževalnih del. Vsekakor pa bodo stroške vzdrževanja
in samega delovanja nosili uporabniki sistema. Občina je investitor. Ob zaključku del bo občina

morala določiti upravljalca oz. vzdrževalca namakalnega sistema, ki bo zadevo nadziral in
vodil.
Za odgovor na drugo vprašanje svetnika prosi direktorja Občinske uprave.
S predlogom medgeneracijskega centra se strinja. V Lenartu je na voljo kar nekaj takih
prostorov in verjetno bo v naslednjih letih izvedljivo.
Glede vzdrževanja cest pove, da vzdrževalec zagotavlja, da bodo vzdrževalna dela, ki še niso
opravljena, zaključena v najkrajšem možnem času.
Predsednika KS Voličina bo prosil, da uredi, da gospa Štefka priznanje prejme. Priznanje je
bilo s strani podžupana v letu 2020 osebno izročeno hčerki gospe Slanič.

MARTIN BREZNIK, DIREKTOR OU
Glede prestavitve struge Globovnice na ŠRC Polena je bila občina na usklajevalnem sestanku
na Direkciji za vode, kjer je pozitivno stališče oziroma mnenje. S projektom s nadaljuje, gre za
dolgoročni projekt, ki je namenjen bodočemu razvoju Polene. Kar se tiče kampa oz. prostora
za tako imenovani glamping in načrtovanje druge turistične investicije je občina objavila javni
poziv. Postopek za podelitev najema zemljišča še ni zaključen. Svetniki bodo o zadevi posebej
obveščeni.
Vsebine medgeneracijskega centra so bile delno pokrite z Domom Danice Vogrinec, v kletnih
prostorih knjižnice. S pojavom epidemije so te aktivnosti že spomladi povsem ugasnile. V
Domu sv. Agate je bila načrtovana zagotovitev dnevnega varstva starejših – se ni sprostilo
zaradi epidemije. V kolikor bo potreben prostor v centru Lenarta bo o tem odločal občinski
svet.
S podžupanom sta koncesionarju v KS Voličina podala zahtevo, da se do praznikov izvedejo
vsa neizvedena dela. Delno je za zaostanek kriva tudi okužba, ki se je pojavila pri izvajalcu in
3 tedne ni bil operativen.
Glede priznanja bo zadeva urejena. Svetnike prosi, da mu o nerešenih zadevah povejo tudi
osebno, da urgira pri uslužbencih. Gospe Slanič se opraviči, da priznanja še ni prejela.

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE, ANDREJ ROJS
Odgovor na 4. pobudo:
Tako kot vsako leto se bo tudi v tem letu po zaključenem zimskem vzdrževanju pričelo redno
vzdrževanje na cestah.
Prioritetno bodo obravnavani najbolj nujni odseki, med katerimi je tudi odsek, ki je bil
izpostavljen na seji.
Udarne jame se sanirajo sprotno.

