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SKLEP O POTRDITVI DIIP-a ZA OPERACIJO 

MOTORIČNI PARK POLENA 

 
 

 

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 Motorični park Polena, 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 

MOTORIČNI PARK POLENA 

 

 

1. člen 

 

Občinski svet Občine Lenart se je seznanil z Dokumenta identifikacije investicijskega 

projekta za operacijo Motorični park Polena, 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 51.591,22 EUR, (z vključenim DDV) in se bo izvajala skladno s 

časovnim načrtom v letih 2020 in 2021. 

Vire financiranja zagotavljajo: 

34.519,20 EUR, Evropski sklad za regionalni razvoj. 

17.072,02EUR, 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 

Motorični park Polena in o tem obvesti Občinski svet Občine Lenart.  

 

4. člen 

 

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

 

 

Št: 322-7/2019 

Datum: 18.7.2019 

 

 

                    Župan Občine Lenart 



                   mag. Janez Kramberger, dr. vet. med. 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Na Športno rekreacijskem centru Polena se glede na naraščajoče število predšolskih in šolskih 

že nekaj časa pojavlja potreba po namestitvi dodatnih, novih otroških igral. Prav tako so 

nekatera igrala zastarela in dotrajana, kar zaradi možnosti poškodb zmanjšuje varnost otroške 

igre.  

 

Zato bi za spodbujanje skupinske in kreativne igre, želeli nabaviti 26 kosov različnih lesenih 

motoričnih igral (orodij) za motorične, gibalne, spretnostne in igralne aktivnosti otrok na 

prostem. Lesena igrala so izdelana z globinsko impregniramo z ECO impregnacijo, kar 

podaljša življenjsko dobo lesa, ne vsebujejo človeku in naravi nevarnih snovi, vsi vgrajeni 

materiali so skladni z evropskimi smernicami oz. direktivo 79/769/EEC.  Igrala so izdelana v 

skladu z  visokimi evropskimi varnostnimi standardi za otroška igrišča (SIST EN 1176, SIST 

EN 1177. Vsi elementi igral, pripomočki in sestavni deli so izdelani  tako, da niso škodljivi 

zdravju otrok in da ne povzročajo poškodb.   

 

Občina Lenart še nima urejenega nobenega parkirišča ali  postajališča za avtodome, kjer bi 

lahko lastniki avtodomov  parkirali svoja vozila in bi imeli zagotovljeno ustrezno oskrbo, ki jo 

potrebujejo. Vedno bolj pogosto se dogaja, da avtodomarji preko noči parkirajo na 

neprimernih mestih. Nekateri že zdaj za parkiranje koristjo tudi zdajšnji parkirni prostor na 

ŠRC Polena.  

 

Zato bi želeli na ŠRC Polena urediti postajališče za 6 avtodomov z oskrbovalnim otokom, v 

skupni izmeri 42 m x 10 m. Na ta način bi ustavili in zadržali turiste z avtodomi, jih privabili 

v naše kraje, jih preusmerili iz avtoceste in jim dali priložnost spoznati, kulturno- 

zgodovinske,  naravne, znamenitosti, kulinariko, kulturo in doživetja, ki jih ponujajo naši kraji 

in ljudje.  

 

Z ureditvijo motoričnih igral in postajališča za avtodome na ŠRC Polena, se bodo v občini 

Lenart odprle nove možnosti za razvoj turizma, turistične infrastukture, obenem bo 

rekreativno športni center z novimi motoričnimi igrali privlačen za lokalno in okoliško 

prebivalstvo, okrepil in spodbudil bo  športne aktivnosti, rekreacijo,  pozitivno bo vplival na 

priseljevanje,  zlasti  mladih družin in na zdravje otrok. 

 

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). Rok prijave 

na razpis  je z dnem 19.7.2019. Investicijska vrednost prijavljene operacije je ocenjena na 

51.591,22 EUR z DDV. Nosilec operacije Motorični park Polena je Občina Lenart. Ostala 

partnerja v operaciji sta še: 

Partner 1: Kolesarski klub TBP Lenart in 

Partner 2: AGJ, arhitekturno projektiranje in ravnanje z odplakami, d.o.o. 

 

  


