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SKLEP O POTRDITVI DIIP-a ZA OPERACIJO 

LENART SE IGRA 

 
 

 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Lenart 

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava 

 

 

 

 

 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12), 

Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 

proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/2010), 

Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, sprememb 54/2010 in 27/2016) ter na 

podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017 ), 23. člena 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (MUV, št. 7/2007 in 31/2017),  je Občinski svet 

Občine Lenart na 2. dopisni seji, dne 18.7.2019 prejel Sklep o potrditvi Dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta za operacijo Lenart se igra, kot je predložen. 

 

 

 



Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12), 

Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 

proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/2010), 

Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, sprememb 54/2010 in 27/2016) ter na 

podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017 ), 23. člena 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (MUV, št. 7/2007 in 31/2017),  je Občinski svet 

Občine Lenart na 2. dopisni seji, dne 18.7.2019 sprejel  

 

SKLEP O POTRDITVI 

DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA 

OPERACIJO: LENART SE IGRA 

 

1. člen 

 

Občinski svet Občine Lenart se je seznanil z Dokumenta identifikacije investicijskega 

projekta za operacijo Lenart se igra, ki ga je v sodelovanju z Občinsko upravo Občine Lenart 

izdelala Razvoja agencija Slovenske gorice d.o.o. ter ocenil, da je investicija primerno 

prikazana in izvedljiva. Podatki in informacije so zadostni, da se lahko pričakuje učinke, kot 

so predvideni v obravnavanem dokumentu. 

 

2. člen 

 

Vrednost operacije znaša 37.715,81 EUR (z vključenim DDV) in se bo izvajala skladno s 

časovnim načrtom v letu 2020. 

Vire financiranja zagotavljajo: 

25.868,01 EUR, Evropski sklad za regionalni razvoj. 

11.847,80 EUR, lastna sredstva Občine Lenart oziroma partnerjev v projektu. 

 

Operacija je uvrščena v načrt razvojnih programov 2019 in bo poimensko in vrednostno 

ustrezno usklajena do oddaje zahtevka za izplačilo. Odobri se izvedba operacije. 

 

3. člen 

 

Občinski svet pooblašča župana Občine Lenart, da potrjuje morebitne spremembe in 

dopolnitve ali novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za operacijo 

Lenart se igra in o tem obvesti Občinski svet Občine Lenart.  

 

4. člen 

 

Sklep prične veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu Občine Lenart. 

 

 

Št: 322-6/2019 

Datum: 18.7.2019 

 

 

                    Župan Občine Lenart 

                   mag. Janez Kramberger, dr. vet. med. 

 



OBRAZLOŽITEV: 

 

Mestni park dr. Jožeta Pučnika je pomemben kraj aktivnega preživljanja prostega časa na 

prostem,  medgeneracijskega druženja in sožitja. V dopoldanskem času ga uporabljajo 

starejši, kot so stanovalci Doma sv. Lenarta. V parku izvajajo aktivnosti tudi otroci iz 

bližnjega Vrtca Lenart, kot so sprehodi, izobraževalne vsebine (spoznavanje drevesa, 

grmovnice), uporabljajo  tudi otroško igrišče in igrala. Asfaltirane sprehajalne poti, poleg 

sprehajalcev, v spremstvu staršev uporabljajo tudi predšolski otroci, mali kolesarji. Park ima 

tudi pomembno funkcijo za krepitev zdravja prebivalcev in ohranjanja naravnega okolja, ker 

je  osrednja  zelena površina sredi urbanega območja mesta Lenart, ki v poletnih mesecih nudi 

tudi prijetno senco in je prostor druženja generacij. Nasploh v parku poteka  živahna 

dejavnost, zelo sta obiskani obe otroški igrišči, sprehajalne poti, občasno pa v njem potekajo 

tudi razni javni dogodki. Zaradi priseljevanja v občino in posledično vedno večjega števila 

mladih je tudi vedno bolj obiskan. 

 

Potreba po preplastitvi  in ureditvi športnega igrišča v Mestnem parku dr. Jožeta Pučnika je 

prisotna že nekaj let, saj je igrišče že močno dotrajano in njegova površina kazi estetski videz 

urejenega parka. V parku je nameščena obstoječa klasična razsvetljava, ki ni energetsko 

varčna, ne omogoča regulacije,  ne ustreza sodobnim ekološkim standardom in ni skladna z 

direktivami EU. Zaradi neustrezanja sodobnim športnim standardom glede urejenosti in 

opreme, ter neustrezne razsvetljave, je glede na dejansko stanje igrišče za uporabnike za 

športno in rekreativno dejavnost nezanimivo. Zaradi slabega stanja asfaltne površine pa 

obstaja tudi potencialna nevarnost za poškodbe.   

 

Obstoječa asfaltna površina bi se preplastila z materialom UNIRUBBER POLYCOMP. 

Podlaga bo tako  zagotavljala elastično športno površino, saj sestoji iz gumijaste podlage SBR 

(10 mm) kot osnova in PU maso z EPDM granulatom (3 mm) kot zaključni sloj. Podlaga je 

IAAF certificirana. Šporne aktivnosti na preplasteni površini bodo zaradi elastičnosti podlage 

varnejše in prijetnejše, zmanjšale se bodo tudi poškodbe. Glede na površino objekta (948,9 

m2) bo na njem  možno v skladu s standardi urediti igrišča za košarko, odbojko in badminton. 

Ob igrišču in v parku bi se postavilo nove svetilke z LED regulacijo, ki so okolju bolj prijazne 

in  so v  skladu z EU direktivo. 

Zasadilo bi se nova parkovna drevesa, ki bi omogočala več sence in možnost za igro tudi v 

vročih poletnih dneh. 

Park z urejenim igriščem bi bil osrednji kraj za druženje in igro.  

 

Sredi junija 2019 je bil objavljen 3. javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric, sklad EKSRP  

za prijavo operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin, ki 

so povezane v lokalno akcijsko skupino  LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2019 in 2020, 

sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Investicijska 

vrednost prijavljene operacije, z rokom prijave na razpis z dnem 19.7.2019. Investicijska 

vrednost prijavljene operacije je ocenjena na 37.715,81 EUR z DDV. Nosilec operacije Lenart 

se igra je Občina Lenart. Ostala partnerja v operaciji sta še: 

Partner 1: Almaja d.o.o. in 

Partner 2: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice. 

 

 


