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Sedem občin v skupno naložbo 
 

Šestim občinam z lenarškega območja se bo pri 
skupni prijavi na javni razpis za širitev 
komunikacijskih širokopasovnih omrežij 
pridružila še občina Trnovska vas 

 
Darja Lukman Žunec 

 
Župani z lenarškega območja so včeraj na svojem rednem 
srečanju znova govorili o organiziranju javne zdravstvene 
službe na področju Upravne enote Lenart ter podpisali pismo o 
nameri izdelave načrta gradnje odprtih širokopasovnih omrežij 
v lokalnih skupnosti in o skupni prijavi na razpis 
gospodarskega ministrstva za sofinanciranje teh projektov. V 
njem bo poleg občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana, 

Sv. Jurij in Sv. Trojica sodelovala tudi občina Trnovska 
vas. 
 
Direktor zdravstvenega doma Jože Kramberger, dr. med., je 
županom podrobneje predstavil normative za podeljevanje 
koncesij v zdravstvu, iz katerih izhaja, da nobeni od lenarških 
okoliških občin ne pripada celotna koncesija, saj je kriterij 
število prebivalcev. Povedal je tudi, da v splošni medicini v 
lenarškem zdravstvenem domu zaradi pomanjkanja zdravnikov 
ne izvajajo celotnega programa v zdravstvu, zobozdravstvu in 
zobozdravstvenega varstva mladine, kar pomeni, da bi morali 
zaposliti vsaj še dva zdravnika. Županom je tudi pojasnil, da 
nobeni okoliški občini ne "pripada" zdravnik za vsaj tri dni v 
tednu in da bi bilo treba na te probleme osnovne zdravniške 
mreže opozoriti s političnim pritiskom na zdravniško zbornico in 
ministrstvo. 
 
Župani se na kolegiju niso odločili za podpis pisma o nameri za 
nakup bibliobusa in so določitev prestavili na čas, ko se bodo 
pogovorili še z občinama Slovenska Bistrica in Sv. Jurij v 
Slovenskih goricah. 
 
Glede meril za razdelitev evropskih sredstev za regionalni 
razvoj v občinah statistične regije Podravje so se odločili za 
merila, kot so veljala za izračun primerne porabe v občinah. 
Tako bodo merila kombinacija števila prebivalcev z 
demografskimi, infrastrukturnimi in razvojnimi kazalci. Lenarški 
župan mag. Janez Kramberger pa je kolege obvestil, da se je 
občina Lenart odločila za zaščito blagovne znamke Ovtar - 
varuh Slovenskih goric in njene celostne podobe. 
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