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Številka: 032-6/2018 

 
 

ZAPIS SKLEPOV, 
sprejetih na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Lenart, 

 ki je bila v četrtek, dne 4. marca 2021 ob 16. uri, 
v obliki spletnega sestanka 

 
K točki 
K točki 2: 
SKLEP ŠT. 122: 
 
Na podlagi 30. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se potrdi zapis sklepov 12. 
redne seje Občinskega sveta, kot je bil predložen.        
              
              
(GLASOVALO JE  10 SVETNIC IN SVETNIKOV, 10 ZA, NIHČE PROTI) 
 
 
 
K točki 3: 
SKLEP ŠT. 123: 
 
Na podlagi 31. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se  potrdi dnevni red 13. redne 
seje, kot je bil predložen.           
        
        
(GLASOVALO JE  11 SVETNIC IN SVETNIKOV, 11 ZA, NIHČE PROTI) 
 
 
 
K točki 6: 
SKLEP ŠT. 124: 
 
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 
13. redni seji, dne 04.03.2021 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2021.  
            
 
(GLASOVALO JE  11 SVETNIC IN SVETNIKOV, 11 ZA, NIHČE PROTI) 
 
 



 
K točki 7: 
SKLEP ŠT. 125 
 
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24., 25. in 27. 
člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, 
št. 20/19, 30/19 – popravek in 34/19), 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi 
vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 
8/11, 31/17), se sprejme odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo za območje občine Lenart, v I. obravnavi kot je predložen.      
      
        
(GLASOVALO JE  11 SVETNIC IN SVETNIKOV, 11 ZA, NIHČE PROTI) 
 
 
K točki 8: 
SKLEP ŠT. 126 
 
Na podlagi 2. in 120. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20)  in na podlagi 
16. člena Statuta Občine Lenart (14/2010, 8/2011 in 31/2017), je Občinski svet Občine Lenart na svoji  
13. redni seji, dne 04.03.2021, sprejel Odlok o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti 
investitor v primeru gradnje na območju Občine Lenart, kot je predložen.     
            
(GLASOVALO JE  11 SVETNIC IN SVETNIKOV, 11 ZA, NIHČE PROTI) 
 
 
K točki 9: 
SKLEP ŠT. 127 
 
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  12 SVETNIC IN SVETNIKOV, 12 ZA, NIHČE PROTI) 
 
 
 



Datum in čas zaključka seje

Zapisnik 13. redne seje

Način ugotavljanja prisotnosti občinskih svetnikov

Omogoči glasovanje samo za prijavljene svetnike

Datum in čas pričetka seje 04.03.2021 ob 16:00

04.03.2021 ob 18:05

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

Pred pričetkom seje

1. Ugotovitev sklepčnosti. 

Aktivni občinski svetniki

MOJCA ČEP,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
DARINKA GREIFONER

Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

Št. prisotnih / vseh

Prisotni občinski svetniki

Odsotni občinski svetniki

13. redna seja občinskega sveta Občine Lenart poteka preko spleta. Na njej sodeluje 14 občinskih svetnikov. 

04.03.2021 ob 16:01  (13 .redna seja Občinskega sveta )

14/15

MOJCA ČEP,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

Ostali prisotni: Martin Breznik, direktor OU, Jožica Krajner, Mojca Guzej, Tadeja Radovanovič, Andrej Rojs, mag. Avgust Zavernik, 
Valerija Jelen, Mirko Kojc, Darja Ornik,Marinka Konečnik Kunst, Zmago Šalamun, Branko Veselič.

DARINKA GREIFONER



                                                               

Proti

Ni glasoval/a

0

5

2.Pregled zapisa  sklepov 12. redne seje občinskega sveta.

Predlog sklepa:

Na podlagi 30. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se potrdi zapis sklepov 12. redne seje Občinskega sveta, kot je bil 
predložen.

Rezultati glasovanja (numerični podatki)
Za 10

Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

Št. prisotnih / vseh

Prisotni občinski svetniki

Odsotni občinski svetniki

04.03.2021 ob 16:01  (13 .redna seja Občinskega sveta )

14 / 15

MOJCA ČEP,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
DARINKA GREIFONER

3.  Potrditev dnevnega reda.

    PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Pregled zapisa sklepov 12. redne seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja.
6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2021.
7. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Lenart.
8. Odlok o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine Lenart.
9. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.

Predlog sklepa:

Na podlagi 31. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se  potrdi dnevni red 13. redne seje, kot je bil predložen.



Datum in čas ugotavljanja prisotnosti 04.03.2021 ob 16:01  (13 .redna seja Občinskega sveta )

Odsotni občinski svetniki

5.  Pobude in vprašanja.

Datum in čas zaključka razprave 04/03/2021 17:12

MOJCA ČEP,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
DARINKA GREIFONER

Za 11

Št. prisotnih / vseh

Prisotni občinski svetniki

14/ 15

Uvodno obrazložitev bo podala gospa Mojca Guzej, OU.

6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2021.

Replike

Datum in čas pričetka razprave

Razprava

04/03/2021 16:28

Ni glasoval/a 4

Rezultati glasovanja (numerični podatki)

Proti 0

SREČKO MALEK

MILKO SLANIČ

FRANCI ORNIK

4. Poročilo župana.

Predlog sklepa:

Razpravljalec

TILEN ŠTEFANEC

MAKSIMILJAN ŠUMAN

MOJCA ČEP



04.03.2021 ob 16:01  (13 .redna seja Občinskega sveta )

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 13. redni seji, dne 04.03.2021 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2021.

Odsotni občinski svetniki DARINKA GREIFONER

Datum in čas ugotavljanja prisotnosti

Št. prisotnih / vseh

Rezultati glasovanja (numerični podatki)

Za 11

Proti 0

14/ 15

MOJCA ČEP,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

Prisotni občinski svetniki

Ni glasoval/a 4

7. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Lenart.

Uvodno obrazložitev bo podala gospa Marinka Konečnik Kunst, ZUM.

Predlog sklepa:

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popravek in 34/19), 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 
66/18) in 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11, 31/17), se sprejme odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo za območje občine Lenart, v I. obravnavi kot je predložen.

Datum in čas ugotavljanja prisotnosti 04.03.2021 ob 16:01  (13 .redna seja Občinskega sveta )

Datum in čas pričetka razprave 04/03/2021 17:35

Datum in čas zaključka razprave 04/03/2021 17:41

Razprava 

Razpravljalec Replike

MAKSIMILJAN ŠUMAN

MILKO SLANIČ

Št. prisotnih / vseh 14/ 15



Prisotni občinski svetniki MOJCA ČEP,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 DARINKA GREIFONER

Rezultati glasovanja (numerični podatki)

Za 11

Proti 0

Ni glasoval/a 4

8. Odlok o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine 
Lenart.

Uvodno obrazložitev bo podal gospod mag. Avgust Zavernik OU.

Predlog sklepa:

Na podlagi 2. in 120. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20)  in na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (14/2010, 
8/2011 in 31/2017), je Občinski svet Občine Lenart na svoji  13. redni seji, dne 04.03.2021, sprejel Odlok o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih 
mora zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine Lenart, kot je predložen.

Razprava 

Datum in čas pričetka razprave 04/03/2021 17:42

Datum in čas zaključka razprave 04/03/2021 17:56

MARTIN BREZNIK

Datum in čas ugotavljanja prisotnosti 04.03.2021 ob 16:01  (13 .redna seja Občinskega sveta )

Št. prisotnih / vseh 14/ 15

Prisotni občinski svetniki MOJCA ČEP,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)

DARINKA GREIFONER

Razpravljalec Replike

MAKSIMILJAN ŠUMAN



11Za

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

Datum in čas ugotavljanja prisotnosti 04.03.2021 ob 16:01  (13 .redna seja Občinskega sveta )

9. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.

Uvodno obrazložitev bo podal gospod mag. Avgust Zavernik OU.

Proti 0

Ni glasoval/a 4

Proti 0

Ni glasoval/a 3

Št. prisotnih / vseh 14/ 15

Prisotni občinski svetniki MOJCA ČEP,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 DARINKA GREIFONER

Rezultati glasovanja (numerični podatki)

Za 12



Zapisnik 13. redne seje

04.03.2021 ob 16:00

04.03.2021 ob 18:05

Pred pričetkom seje

1. Ugotovitev sklepčnosti. 

Aktivni občinski svetniki

MOJCA ČEP,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
DARINKA GREIFONER

13. redna seja občinskega sveta Občine Lenart poteka preko spleta. Na njej sodeluje 14 občinskih svetnikov. 

04.03.2021 ob 16:01  (13 .redna seja Občinskega sveta )

14/15

MOJCA ČEP,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

Ostali prisotni: Martin Breznik, direktor OU, Jožica Krajner, Mojca Guzej, Tadeja Radovanovič, Andrej Rojs, mag. Avgust Zavernik, 
Valerija Jelen, Mirko Kojc, Darja Ornik,Marinka Konečnik Kunst, Zmago Šalamun, Branko Veselič.

DARINKA GREIFONER



0

5

2.Pregled zapisa  sklepov 12. redne seje občinskega sveta.

Predlog sklepa:

Na podlagi 30. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se potrdi zapis sklepov 12. redne seje Občinskega sveta, kot je bil 
predložen.

Rezultati glasovanja (numerični podatki)
10

04.03.2021 ob 16:01  (13 .redna seja Občinskega sveta )

14 / 15

MOJCA ČEP,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
DARINKA GREIFONER

3.  Potrditev dnevnega reda.

    PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Pregled zapisa sklepov 12. redne seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja.
6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2021.
7. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Lenart.
8. Odlok o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine Lenart.
9. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.

Predlog sklepa:

Na podlagi 31. člena Poslovnika Občine Lenart (MUV, št. 7/2007, 31/2017) se  potrdi dnevni red 13. redne seje, kot je bil predložen.



04.03.2021 ob 16:01  (13 .redna seja Občinskega sveta )

5.  Pobude in vprašanja.

04/03/2021 17:12

MOJCA ČEP,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
DARINKA GREIFONER

11

14/ 15

Uvodno obrazložitev bo podala gospa Mojca Guzej, OU.

6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2021.

Replike

Razprava

04/03/2021 16:28

4

Rezultati glasovanja (numerični podatki)

0

4. Poročilo župana.

Predlog sklepa:



04.03.2021 ob 16:01  (13 .redna seja Občinskega sveta )

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 13. redni seji, dne 04.03.2021 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2021.

DARINKA GREIFONER

Rezultati glasovanja (numerični podatki)

11

0

14/ 15

MOJCA ČEP,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

4

7. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Lenart.

Uvodno obrazložitev bo podala gospa Marinka Konečnik Kunst, ZUM.

Predlog sklepa:

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popravek in 34/19), 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 
66/18) in 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11, 31/17), se sprejme odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo za območje občine Lenart, v I. obravnavi kot je predložen.

04.03.2021 ob 16:01  (13 .redna seja Občinskega sveta )

04/03/2021 17:35

04/03/2021 17:41

Razprava 

Replike

14/ 15



MOJCA ČEP,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

DARINKA GREIFONER

Rezultati glasovanja (numerični podatki)

11

0

4

8. Odlok o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine 
Lenart.

Uvodno obrazložitev bo podal gospod mag. Avgust Zavernik OU.

Predlog sklepa:

Na podlagi 2. in 120. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20)  in na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (14/2010, 
8/2011 in 31/2017), je Občinski svet Občine Lenart na svoji  13. redni seji, dne 04.03.2021, sprejel Odlok o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih 
mora zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine Lenart, kot je predložen.

Razprava 

04/03/2021 17:42

04/03/2021 17:56

04.03.2021 ob 16:01  (13 .redna seja Občinskega sveta )

14/ 15

MOJCA ČEP,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

Rezultati glasovanja (numerični podatki)

DARINKA GREIFONER

Replike
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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, št. 
14/2010, 8/2011 in 31/2017) se sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, kot je predložen. 

04.03.2021 ob 16:01  (13 .redna seja Občinskega sveta )

9. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.

Uvodno obrazložitev bo podal gospod mag. Avgust Zavernik OU.

0

4

0

3
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ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA, 

ki so bili podani na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Lenart,  dne 4.3.2021 

 
 

TILEN ŠTEFANEC 
 
Pobude: 

1. S strani občanke je pred časom prejel pobudo, prejel jo je tudi župan, da občina zagotovi 
prostore za Večgeneracijski center v Lenartu. Sprašuje, če je občina zadevo proučila 
oziroma možnosti za kapacitete, ki bi jih občina lahko namenila tovrstni dejavnosti. 

2. Svetnika zanima ali občina razmišlja o odprtju športnih dvoran v občini tudi za 
rekreativne športnike, podobno kot so to storile že nekatere sosednje občine. 

 
 

ODGOVOR ŽUPANA 
 
Na drugo vprašanje župan odgovarja, da glede odprtja športih dvoran za rekreativne športnike 
občina sledi predpisom in navodilom NIJZ. Za odgovor v zvezi z informacijo, kdaj bi se naj ti 
objekti oprli, prosi gospoda Mirka Kojca. 
Glede prvega vprašanja, vezanega na pobudo občanke v zvezi z zagotovitvijo prostorov za  
Večgeneracijski center v centru Lenarta, stara pekarna,  župan odgovarja, da je občani že 
odgovoril in da občina glede na načrtovane investicije ( Čistilna naprava Lenart, Dozidava OŠ 
Lenart, …) trenutno za tako veliko investicijo (za nakup in izdelavo projektne dokumentacije) 
nima razpoložljivih sredstev. Razpolaga z informacijami, da za celoten kompleks obstaja resen 
kupec. Določene dejavnosti Večgeneracijskega centra v občini že potekajo v prostorih 
Knjižnice Lenart, v okviru sodelovanja v skupnem projektu z Domom Danice Vogrinec. Projekt 
poteka že dve leti. Dogovarja se, da bi se ta dejavnost izvajala v Domu sv. Agate, ki je od centra 
Lenarta oddaljen okrog 2 km in ga starejši prebivalci mesta težko obiščejo peš, saj še niso 
zgrajene kolesarske poti oz. pločnik. Ostali starejši občani ga morajo v vsakem primeru obiskati 
z avtom, enako kot v centru mesta. Tako, da se te aktivnosti delno izvajajo že sedaj. 
 
 

MIRKO KOJC,OU 
 

Trenutno je po veljavnih odlokih in navodilih NIJZ dovoljeno zbiranje do 10 ljudi in misli, da 
še ni ustreznih pogojev za odpiranje teh dejavnosti. 

 
 
 

MAKSIMILJAN ŠUMAN 
 

Pobude: 
1. Od občanov je prejel pobudo, da občina s pomočjo občinskih služb ali redarske službe 

poskuša preusmeriti prodajalce sadja na rondojih k prodaji na mestni tržnici. 
2. V letu 2020 je bil sprejet Zakon o učinkoviti rabi energije. Za občino je strateškega 

pomena, da pravilno planira energetske obnove toplotnih postaj, tako kot je predvideno 
za SVZ Hrastovec ali sanacijo osnovne šole. Občina mora delati v smeri zniževanja 
onesnaženosti zraka s CO2 in toplogrednimi plini. Gospa Marinka Konečnik Kunst bo 



povedala ali je tudi za samo mestno jedro mogoče v prostorski odlok zapisati, da je 
dovoljeno ogrevanje s sodobnimi toplotnimi črpalkami, po možnosti tudi tam, kjer 
imajo še sončne elektrarne oziroma s priključitvijo na neko ekonomsko vzdržno 
daljinsko ogrevanje. Misli, da bi občina zaradi onesnaževanja zraka,  po vzoru mestnih 
občin morala individualna kurišča na nek način v mestu počasi prepovedati, kar sodi v 
prostorski akt. V prostorskih aktih mest, ki imajo svojo toplotno postajo oziroma 
kotlarno imajo zadeve urejene. V tem smislu tudi podpira prizadevanja Civilne 
iniciative, da urejena konkretna toplarna z vsemi filtri mora onesnaževati zrak manj, kot 
vsa posamična kurišča. Občina mora spodbujati in skrbeti, da bo Eko toplota čim bolj 
gospodarno oziroma z nekoliko nižjo ceno energije kot je ogrevanje na kurilno olje, 
zagotavljala čim več ogrevanja javnemu sektorju in posameznikom. Tako, da se število 
kurišč čimbolj zmanjša. 

3. V Selcah se je izvedel projekt obnove cest. Že vrsto sej si prizadeva, da bi občina dala 
v plan in si zadala za nalogo v proračunu, da reče npr. 20 km cest uredimo vsako leto v 
pravnem smislu. Iz javno dostopnih podatkov Geodetske uprave ali PISO je vidno, da 
občina dejansko izvaja dela tudi na odsekih cest, ki niso v njeni lasti ali zadeve praktično 
niso pravno urejene. Ve, da si občina prizadeva, da mora biti do praktično vsakega 
gospodinjstva asfaltiran dovoz, občinska uprava pa si mora prizadevati, da bo po 
določenih odsekih začela delati na tem, da se bo v roku 5 ali 10 let lahko reklo kaj je 
občinsko, kaj se dela in je naloga vzdrževanja občine. Ostalo je v pristojnosti lastnikov 
zemljišč in cest. 

 
 

ODGOVOR ŽUPANA 
 
Za slednji predlog prosi direktorja občinske uprave za pojasnilo, glede odmer cest. Občina 
odseke cest, ki jih uredi tudi odmeri in uskladi. Veliko se uredi z izravnavo mej, sicer pa občina 
zemljišča tudi odkupi ali zamenja. Občina ima 200 km cest. Z 20 km cest zadeve verjetno ne 
bo rešila. Po zadnjem razgovoru z geodetom, uprava ugotavlja, da niti ni toliko odstopanj. 
Mogoče ljudi motijo zamiki pri parcelnih mejah in ortofoto posnetkih. 
Kar se tiče druge pobude, učinkovite rabe energije, župan pove, da ogrevanje, ki ga je predstavil 
v svojem poročilu, občina pripravlja za OŠ Voličina, OŠ Lenart se že ogreva na biomaso. 
Občina ima pri novogradnjah že zdaj določilo, da se priključijo na ogrevanje z biomaso ali 
uporabijo za ogrevanje drugi obnovljivi vir. Bo pa gospa Kunst povedala ali je predlagano 
določilo možno. 
Občina tudi letos želi nadaljevati z obnovo, upa da čim prej. Na urejeni tržnici bodo tudi ti 
ponudniki sadja lahko le-to ponujali na tržnici, v kolikor bodo želeli. Lahko že tudi zdaj, vendar 
na tržnico žal ne s kombijem ampak na stojnicah. 
 

 
 MARTIN BREZNIK, DIREKTOR OU 

 
Direktor OU pove, da se občina konstantno ukvarja s cestami in z geodetskim podjetjem išče 
ustrezne rešitve. Dobršen del ortofoto posnetkov dostopnih v PISO ali na Geodetski upravi, 
kljub programskim izboljšavam prikazuje stanje z zamikom ali ne ustrezajo dejanskemu stanju 
na terenu. Občina se trudi, da ima čim več zadev obdelanih, zato uprava obdela tudi vse prejete 
pobude in zahteve posameznikov in tudi večje odseke. Kot v lanskem letu cela poteza Vinička 
vas v hrib obnova ceste, letošnje leto cela poteza po dolini Hrastovca, tako da se občina loteva 
tudi večjih zadev celovito. Enako velja za makadamske odseke. Z nekaterimi lastniki je občina 
v dogovoru, da ceste prvo obnovi, dejansko stanje pa odmerja kasneje. Misli, da bo občina 



dokaj hitro ali vsaj v tem letu prišla do dejanskega z geodetom preverjenega stanja cest v 
katastru občine. Iz katastra bo jasno razvidno koliko cest je po geodetski oceni potrebno 
odmeriti, koliko izvesti aktivnih odmer. Na podlagi ugotovljenega stanja bo občina lahko 
pripravila natančen načrt dela in temu primerno namenila proračunska sredstva. Občina je do 
sedaj bolj ravnala na način, da je šla v odmero takrat, ko je bil s strani lastnikov izkazan interes, 
ki pa je. Občina pri odmeri nima večjih težav. Vsaj ne v tem času, ko dela te investicije najde 
neki konsenz z vsemi udeleženimi in se odmeri ceste prej ali kasneje. Prav je, da se občina 
loteva zadeve sistematično. V letošnjem letu bo občina v sodelovanju s konkretnim geodetskim 
podjetjem naredila en tak praktični celovit geodetski pregled o čemer bodo seznanjeni tudi 
občinski svetniki. Ta bo odražal dejansko, na samem terenu ugotovljeno stanje, na sorazmernih 
obravnavah. Stanje se bo tako res preverilo in se bo zadeve obravnavalo (urejalo) sistematično. 
Za urediti ni tako veliko kot izgleda na dostopnih letalskih posnetkih. 
 

 
ODGOVOR OU 
 

Drugo pobudo svetnika, gospoda Šumana  smo posredovali podjetju ZUM d.o.o., da jo vključi 
v OPN. 
 
 

 
SREČKO MALEK 

 
Pobude: 

1. Svetnika zanima, zakaj seja ne poteka na občini, tako kot je potekal Sprejem župana za 
KS in direktorje javnih zavodov. 

2. Na eni od prejšnjih sej je, tako kot svetnik Štefanec, dal pobudo za ureditev 
Večgeneracijskega centra. Prostor v knjižnici sicer je neko nadomestilo ampak kljub 
temu misli, da bi bil primeren kak drugi prostor. Prostor v Domu sv. Agate je najmanj 
primeren, ker je preveč oddaljen od centra mesta. Ogledal si je Večgeneracijski center 
v Benediktu, ki deluje v starem vrtcu in se mu zdi zelo dober. Vključuje tudi vse 
programe. Tudi v Lenartu kar nekaj programov preko Društva upokojencev in bi bil tak 
center zelo dobrodošel. Meni, da bi potrebo po Večgeneracijskem centru vseeno občina 
morala vključiti v nek načrt in se zavezati, da se bo zadevo v prihodnosti izvedlo. 

3. Svetnika zanima ali je občina že preverila kako je v sosednjih občinah urejena pomoč 
Starejši za starejše, o čemer je že bilo govora na eni od sej. Svetnik ima informacije da 
občine iz območja UE Lenart sofinancirajo ta program letno od 300 EUR do 500 EUR, 
odvisno, če še pokrivajo kakšne druge stroške. Smiselno je razmisliti o tem, da bi tudi 
občina Lenart pokrila del, saj prostovoljci nimajo dovolj sredstev, na primer za 
obdarovanje starejših in ostale stvari. 

 
 

ODGOVOR ŽUPANA 
 
Župan odgovarja, da je Sprejem za direktorje javnih zavodov in predsednikov KS bil v Sejni 
sobi 21 in so bila upoštevana pravila NIJZ. Udeleženi na sestanku so prisotne seznanili s plani 
dela v letu 2021. Ocenjuje, da za sejo, ki bi jo mogoče lahko izvedli v Centru Slovenskih goric 
zaradi mraza trenutno še ni pogojev. Ko bodo razmere dopuščale bo seja potekala v živo.  



Kar se tiče Medgeneracijskega centra pove, da je v občini kar nekaj prostorov v samem centru, 
kot je na primer Center Slovenskih goric. Lahko se opravi razprava o zadevi in se poišče 
optimalno rešitev. V Centru Slovenskih goric se izvajajo tudi druge dejavnosti in se ga lahko 
nameni tudi za Medgeneracijski center. Določene zadeve so skladno z dogovorom tudi zdaj 
dostopne v domu za ostarele: kava, frizer, imajo kuhinjo, izvajajo delavnice,….  Dejavnosti, ki 
se trenutno zaradi epidemije COVID 19 ne izvajajo, bodo ponovno razpoložljive ob izboljšanju 
razmer. 
Župan izrazi hvaležnost vsem sodelujočim pri izvajanju projekta Starejši za starejše, tako v DU 
Lenart kot DU Voličina. Zaveda se, da gre za veliko vloženega truda in dela. Če občina sešteje 
vse, kar društvi dobita od občine to zagotovo znese več kot 300 EUR, kot dobijo društva v 
sosednjih občinah. V okviru odbora za družbene dejavnosti se lahko opravi razprava, se prouči 
možnosti in pripravi izhodišča, kako se zadeva lahko izboljša, ko bodo razmere to dopuščale. 
 

 
MILKO SLANIČ 

 
Pobuda: 
Svetnik na kratko povzame projekt Namakalni sistem Selce, vgradnjo filtrov in poudari, da ga 
bodo vsi vključeni tudi uporabljali. Seveda po potrebi, ob suši. Svetnik da pobudo, da se ogradi 
črpalko, saj gre za veliko vrednost in ograja ni predvidena v projektu. 
 
 

ODGOVOR ŽUPANA 
 
Župan odgovarja, da je za filtre že dogovorjeno in se projekt počasi zaključuje. Vse se bo 
uredilo. 
 
 

PODŽUPAN FRANCI ORNIK 
 

Pobude (odgovori): 
1. Podžupan pove, da občina za filtre, za Projekt namakalni sistem Selce čaka ponudbe. 

Podrobnejše poročilo sledi, ko bo zadeva preizkušena, kot povedano v poročilu župana. 
2. Glede Medgeneracijskega centra pove, da bo možnost za ureditev centra počasi tudi v 

stari OŠ. Odkup omenjenega objekta se mu ne zdi smiseln. 
 
 
 

MOJCA ČEP 
 
Pobude: 

1. V Lenartu se veliko gradi in investira. Svetnica da pobudo, da občina o večjih 
investicijah obvešča svetnike, ne da ti dobijo informacije iz medijev ali od občanov. Da 
zadeve poznajo in jih tudi ob vprašanjih vedo razložiti. Gre za tako velike projekte, ki 
vplivajo na življenje občanov. 

2. Svetnica meni, da je prav, da občina organizira čistilno akcijo. 
 

 
ODGOVOR ŽUPANA 



 
Kar se tiče čistilne akcije jo ima občina že v načrtu in bo javnost o njej pravočasno obveščena. 
Prav je, da se je udeležijo tudi svetniki in k njej spodbujajo tudi občane. 
Glede prve pobude svetnice pove, da občina ne skriva informacij in tudi z določenimi 
informacijami ne razpolaga. Občina ima informacije o investicijah v katerih je občinska uprava 
soudeležena. Nekateri investitorji ne želijo, da so te informacije javne, kar občina iz vidika 
zakona in poslovne etike tudi spoštuje. Informacije želijo javnosti posredovati sami ob pravem 
času. Glede investicij, ki jih občina pozna lahko svetniki vedno vprašajo na občini. 



 
 
 
 
 

 
ODGOVOR NA POBUDO IN VPRAŠANJE ČLANOV 

OBČINSKEGA SVETA, 
KI JE BILA PODANA NA ENI PREJŠNJIH SEJ 
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SEZNANITEV Z PRIDOBLJENIM 
 
POROČILOM O IZDELAVI (PREGLEDU) OCENI MOŽNIH NAČINOV 

OBRAČUNA STROŠKOV POSLOVNIH PROSTOROV V 
ZDRAVSTVENEM DOMU LENART, V OKVIRU ZAKONSKIH 

NORMATIVOV 
 
 
 

 
 
Občina Lenart in Zdravstveni dom Lenart se že več let soočata s problematiko načina obračuna 
stroškov poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Lenart, posebej še iz vidika koncesionarjev, ki so 
najemniki poslovnih prostorov in v veliki večini smatrajo, da plačujejo previsoke obratovalne stroške 
za uporabo prostorov, ki jih imajo v najemu na podlagi sklenjenih najemnih pogodb. 
Vse najemne pogodbe so tripartitne, kar pomeni, da so podpisniki najemojemalec (koncesionar), 
Občina Lenart in Zdravstveni dom Lenart. 
 
V letu 2007 je Računsko sodišče Republike Slovenije izvedlo podrobnejši pregled poslovanja 
Zdravstvenega doma Lenart in med drugim ugotovilo, da bi za transparentnost in enako obravnavo 
vseh najemnikov bilo potrebno v pogodbah ločeno prikazati površino posameznih prostorov, ki so 
različnih kategorij (ordinacije ali spremljevalni prostori), prav tako pa bi bilo potrebno posebej določiti 
tudi uporabnino za posamezno vrsto najete opreme Zdravstvenega doma Lenart. Glede obratovalnih 
stroškov je računsko sodišče ugotovilo, da so le ti navedeni v pavšalnih zneskih iz katerih ni razvidno 
na kakšen način so bili določeni in da se kljub določilu pogodb, da v primeru višjih cen storitev, 
najemodajalec lahko spremeni pogodbeno določeni mesečni znesek obratovalnih stroškov, so se ti od 
leta 2002 najemnikom zaračunavali v enakih mesečnih zneskih. Le v enem primeru  najemne pogodbe, 
so prejeta sredstva po pogodbi pokrila vse nastale mesečne stroške. 
Glede na ugotovitve Računskega sodišča Republike Slovenije, so se v letu 2013 za vse takratne 
najemnike (koncesionarje), pripravile nove najemne pogodbe ki so upoštevale mesečno najemnino na 
podlagi 25. člena Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem (MUV, štev. 5/2013), ki je znašala 
5,50 EUR/m2 za poslovne prostore (ordinacije) in 2,75 EUR/m2 za pomožne prostore. Tako določena 
izhodiščna najemnina se vsakoletno valorizira v skladu z indeksom cen življenjskih potrebščin. Prav 
tako so  nove najemne pogodbe opredeljevale obratovalne stroške za uporabo prostorov v najemu v 
skladu z »opisom stroškov – storitev, ki jih uporabljajo koncesionarji v Zdravstvenem domu Lenart in 
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ključem za delitev stroškov«, ki je bil kot priloga sestavni del najemne pogodbe. Osnova za izračun 
tekočih (mesečnih) obratovalnih stroškov, so prejeti računi Zdravstvenega doma Lenart. 
Pred podpisom najemnih pogodb v letu 2013 so bili vsem podpisnikom (koncesionarjem) posebej 
predstavljeni »ključi« za delitve posameznih stroškov (elektrika, voda, smeti ipd.), s čemer so se 
najemniki strinjali in pogodbe tudi podpisali. 
Na enak način so bile sklenjene tudi najemne pogodbe s koncesionarji, ki so koncesije prejeli po letu 
2013. 
 
Z pridobitvijo prostorov v nadzidanem srednjem traktu Zdravstvenega doma Lenart, je le ta s 1. 
avgustom 2020 prilagodil in izdelal nove ključe delitve obratovalnih stroškov 
 
Kljub sklenjenim najemnim pogodbam s koncesionarji, pa  še je bilo prisotno  mnenje, da so 
obratovalni stroški za koncesionarje previsoki in nesprejemljivi za njih. Vsled takšnih mnenj, je 
Občina Lenart koncem leta 2020 sprejela odločitev, da se izdela neodvisna analiza - pregled stroškov 
in njihova delitev med posamezne uporabnike prostorov v Zdravstvenem domu Lenart. Izdelava 
takšne analize  in možnih načinov obračuna stroškov je bila oddana usposobljenemu podjetju 
MASADA UPRAVLJANJE, Tržaška cesta 65, 2000 Maribor.  
 
Izdelovalec analize in možnih načinov obračuna obratovalnih stroškov je upošteval površine prostorov 
v Zdravstvenem domu Lenart kot izhajajo iz Elaborata spremembe podatkov katastra stavb, ki ga je v 
letu 2020 izdelalo in potrdilo podjetje GEODETSKE STORITVE KOBALE DEAN s.p., Kraigherjeva 
19 a, 2230 Lenart. 
 
Iz izdelane in predložene analize izhaja, da bi bilo možno deliti obratovalne stroške na štiri 
predstavljene načine in sicer: 

- Na podlagi izračuna stroškov glede na kvadraturo, 
- Na podlagi izračuna stroškov glede na kvadraturo posamezne etaže, 
- Na podlagi izračuna stroškov glede na kvadraturo, z upoštevanjem korekcijskih faktorjev, 
- Na podlagi izračuna stroškov glede na kvadraturo posamezne etaže, z upoštevanjem 

korekcijskih faktorjev 
 
Iz analize izhaja, da imajo posamezni možni načini izračunov posamezne  pomanjkljivosti, predvsem 
pri upoštevanju glede na kvadrature posamezne etaže.  
 
V zaključku analize, izdelovalec le te ugotavlja, da bi morala biti metoda, ki se uporablja za obračun v 
vseh pogledih skladna z zakonskimi zahtevami oz. izhodišči, na drugi strani pa s strani plačnikov 
sprejeta kot legitimna, pravilna in nedvoumna. Metoda, ki bi bila zaradi vsega zapisanega 
najprimernejša, legitimna, zakonsko vzdržna, bi bila lahko metoda obračuna na podlagi kvadrature, 
vendar se v tej metodi, kakšne zadeve lahko »skrijejo v kvadraturi« in ne predstavljajo realnih 
stroškov v posameznem prostoru (večja poraba elektrike, večja poraba vode, smeti, ipd.). 
 
Izdelovalec analize ugotavlja, da bi bila naj optimalnejša metoda obračuna obratovalnih stroškov 
glede na kvadraturo, z upoštevanjem korekcijskih faktorjev, ki je sedaj tudi v uporabi pri delitvi 
oz. obračunu mesečnih obratovalnih stroškov. 
 
Seveda upoštevanje korekcijskih faktorjev poraja vprašanje legitimnosti in pravilnosti določitve 
faktorjev, vendar ob pojasnitvi določitve posameznih faktorjev, Občina Lenart smatra, da so 
faktorji realno določeni in upoštevajo naravo ustvarjanja posameznih stroškov koncesionarjev, 
ki izvajajo različne dejavnosti (zobozdravstvo, splošna medicina, pediatrija, patronaža ipd.), 
zato obstoječo metodo zaračunavanja obratovalnih stroškov tudi zagovarja. 
 
Potrebno je še navesti, da vsi obratovalni stroški niso porazdeljeni (obračunani) najemnikom 
(zavarovanje objekta, strošek varnostne razsvetljave, pregled dvigal, popravilo prezračevalnega 
sistema, triažne točke v času epidemije - to so štirje zaposleni na dan na triažni točki (dva dopoldan in 
dva popoldan)  ter delo strokovne službe  Zdravstvenega doma Lenart, katera mora zagotavljati 
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poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo ter upravljanje z vsemi aktivnostmi v zvezi z delovanjem 
celotne zgradbe, …), za kar se pojavi vprašanje ali so kateri teh stroškov, ki niso obračunani 
najemnikom takšni, ki opredeljujejo standard zavoda, v primeru, da to niso, bi bilo potrebno tudi te 
stroške obračunati najemnikom, v skladu z metodo obračuna, kar bi povečalo sedanje mesečne stroške 
najemnikov. 
 
Če bi se upoštevali podatki iz kvadratur po izdelanem elaboratu, bi to pomenilo višjo mesečno plačilo 
obratovalnih stroškov za vse najemnike – koncesionarje. 
 
Občina Lenart zavzema stališče in predlaga, da se ohrani dosedanja višina mesečnega plačila 
obratovalnih stroškov za vse obstoječe najemnike. 
 
 
































































































































































