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OBČINA ČRENŠOVCI 
Občinski svet 
 

 
Z A P I S N I K  

3. seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, ki je bila dne,  6.2.2019 ob 17. uri,  
v sejni sobi Kleklovega doma v Črenšovcih. 

 
 
Sejo je vodila županja Vera Markoja in ugotovila, da so prisotni naslednji člani Občinskega sveta:  Miha Horvat, 
dr. Matej Kolenko, Irena Nerad, Marija Ternar, Dušan Utroša, Dominik Horvat, Jožica Vaupotič, Damijan Hozjan, 
Romana Lebar, Milan Gabor, Goran Maučec, Boris Kreslin, mag. Roman Kolenko, Anton Radman in Ludvik 
Horvat. 
Ostali prisotni: Milena Antolin, Jožica Cigan in Stanko Lebar – občinska uprava, Sabrina Kolenko – Pomurec.com 
  
Ad/1  
Županja Vera Markoja je ugotovila, da je prisotnih  vseh 15  članov OS, da je OS sklepčen in pod 
 
Ad/2 
predlagala naslednji DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti članov Občinskega sveta Občine Črenšovci, 
2. Določitev dnevnega reda 3. seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, 
3. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, 
4. Predstavitev proračuna Občine Črenšovci za leto 2019, 
5. Obravnava in sprejem predloga ekonomske cene v Vrtcu Bistrica, 
6. Obravnava in sprejem DIIP za sanacijo čistilne naprave Bistrica, 
7. Tekoče zadeve in 
8. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta, 

 
ki so ga člani OS soglasno sprejeli s  sklepom  štev.  0320-03/2019-30: 
Občinski svet Občine Črenšovci sprejme predlagani dnevni red.   
 
Ad/3 
Županja je podala pregled zapisnika in sprejetih sklepov  2. seje OS, ki je bila  16.1.2019.  Na zapisnik ni bilo 
pripomb. 
 
Soglasno je bil sprejet  SKLEP štev. 0320-03/2019-31: 
Občinski svet Občine Črenšovci potrdi zapisnik 2. seje OS, ki je bila 16.1.2019. 
 
Dušan Utroša, član OS, je opozoril da je članek oziroma »vzporedni zapisnik«, ki je bil objavljen na Pomurec. 
com in Lendavainfo.com o 2. seji OS,  napisan nekorektno in pristransko, brez navedbe avtorja, z namenom 
vzpodbujanja sovražnih komentarjev in bo zato zadevo predal organom pregona. 
 
Ad/4 
Županja Vera Markoja je predstavila proračun Občine Črenšovci za leto 2019, ki so ga v pisni obliki prejeli 
svetniki ob sklicu seje. Predlog proračuna bodo obravnavali v naslednjih dneh odbor za infrastrukturo in 
komunalo, odbor za družbene dejavnosti in odbor za proračun, finance in gospodarske dejavnosti.  
 
Ad/5 
Županja Vera Markoja je predstavila predlog dviga ekonomske cene za programe predšolske vzgoje v Vrtcu 
Bistrica pri Osnovni šoli Prežihovega Voranca Bistrica. 
 
Damijan Hozjan, član OS in predsednik Odbora za družbene dejavnosti, je povedal, da je odbor s strani 
ravnateljice OŠ Bistrica bil temeljito seznanjen z utemeljitvijo predloga dviga EC in po razpravi sprejel sklep s 
katerim predlaga občinskemu svetu, da predlog dviga EC potrdi. 
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V razpravi so sodelovali Irena Nerad, Damijan Hozjan, Dušan Utroša, Romana Lebar in mag. Romana Kolenko, 
ki so razmišljali ali bi bilo možno racionalizirati zaposlitve in s tem vplivati na stroške dela in posledično na nižjo 
ekonomsko ceno vrtca. 
 
Po razpravi so člani OS z 14 glasovi za in enim proti sprejeli SKLEP štev. 0320-03/2019-32: 
Ekonomska cena programa predšolske vzgoje v Vrtcu Bistrica pri Osnovni šoli Prežihovega Voranca 
Bistrica  od 1. 2. 2019 znaša za: 
 
PRVO STAROSTNO OBDOBJE: 
1. Program 9 urnega varstva za oddelek prvega starostnega obdobja 1-3 let, ki zajeme vzgojo, varstvo, 

dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico 483,67 € na otroka. 
2. Program 4-6 urnega varstva za oddelek prvega starostnega obdobja zajema vzgojo , varstvo, 

dopoldansko malico in kosilo 478,17 € na otroka. 
 
DRUGO STAROSTNO OBDOBJE: 
1. Program 9 urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja  4-6 let zajema vzgojo, varstvo,  

dopoldansko malico,  kosilo in popoldansko malico 417,52 € na otroka. 
2. Program 4-6 urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja zajema vzgojo, varstvo, 

dopoldansko malico  in kosilo  412,02 € na otroka. 
 
Odsotnost otrok iz vrtca se obračunava na naslednji način: 
1. Prvi dan otrokove odsotnosti se živil ne odračuna, razen v primeru počitnic, ko že starši v naprej 

najavijo, da otroka ne bo v vrtec. 
2. Naslednjih 5 delovnih dni, v primeru odsotnosti otroka, se odračuna stroške živil, za vse vrste 

odsotnosti.  
3. Za odsotnost otroka nad 6 delovnih dni s priloženim zdravniškim potrdilom, se  staršem za prvi dan 

ne obračuna nič, za naslednjih 5 dni stroški živil, za ostale naslednje dni pa se staršem odračunajo 
oskrbni dnevi, ki bremenijo Občino  Črenšovci.  

4. Za odsotnost otroka nad enim mesecem s priloženim zdravniškim potrdilom, se staršem zaračuna 
25% od deleža staršev, razlika se zaračuna Občini Črenšovci.  

5. Staršem, ki med letom izpišejo otroka iz vrtca in ga nato ponovno vpišejo, se zaračunajo stroški 
začasnega izpisa v višini plačila, ki jim je bilo z odločbo določeno – odstotek od cene programa, 
znižano za stroške neporabljenih živil. Stroški začasnega izpisa se lahko staršem zaračunajo za 
obdobje največ dveh mesecev.   

6. Otroci, ki bodo v mesecu septembru pričeli obiskovati šolo, bodo v primeru izpisa  iz vrtca v juliju in 
avgustu oproščeni plačila. Delež plačila  staršev poravna Občina Črenšovci. 

 
 
Ad/6 
Županja Vera Markoja je predstavila dokument identifikacije investicijskega projekta rekonstrukcije čistilne 
naprave Bistrica, ki je svetnikom bil predložen ob sklicu seje. Glede na inšpekcijsko odločbo je mnenja, da je k 
sanaciji potrebno pristopiti čim prej, saj so globe zelo visoke.  V roku, ki je bil določen je bilo inšpektorju poslan 
plan obnove čistilnih naprav in finančno ovrednoten.  
 
Dominik Horvat, član OS, je svetnikom na seji OS podal pisno okvirno investicijsko oceno čistilnih naprav v občini 
pripravljeno s strani družbe Vodar d.o.o. in predlagal, da se pripravi študija smiselnosti rekonstrukcije dveh 
ločenih čistilnih naprav v primerjavi z eno saj se s pravilno odločitvijo lahko dolgoročno veliko prihrani. 
 
V razpravo so se vključili mag. Roman Kolenko, Anton Radman,  Boris Kreslin, Damijan Hozjan, Dušan Utroša, 
Miha Horvat in Milan Gabor, ki so ugotavljali, da je odprtih preveč vprašanj in se dvomi, če je predstavljena 
varianta najboljša rešitev. Predlagali so, da tematiko obravnava odbor za infrastrukturo in komunalo. Na  sejo se 
naj povabi predstavnike družb ATRIJ d.o.o. in VODAR d.o.o., ki bodo predstavili strokovne rešitve odvajanja in 
čiščenja odpadnih vod v občini. 
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Ad/7 
Županja je člane OS obvestila, da bo o sejah občinskega sveta s strani občine poskrbljeno za objektivna 
sporočila medijem, saj ne želimo, da prihaja do dezinformacij. 
 
Županje je prisotne seznanila, da je z vaškimi odbori opravila konstitutivne seje. 
 
Ad/8 
Anton Radman, član OS, je predlagal, da sredstva za asfaltiranje parkirišča na Srednji Bistrici v celoti zagotovi 
občina, saj je zemljišče v lasti občine. 
 
Na vprašanje svetnika mag. Romana Kolenka, zakaj se financiranje ob praznovanju dneva žena in materinskega 
dneva, kljub predlogu na VO Gornja Bistrica, ni spremenilo, je podala pojasnilo županja. 
 
Miha Horvat, član OS, je predlagal, da se na nivoju celotne občine pripravi koledar dogodkov, ki naj zajame vse 
organizatorje, tako za kulturne, športne, humanitarne kot tudi cerkvene prireditve. 
 
Irena Nerad, članica OS, je postavila vprašanje ali obstaja možnost odvoza gradbenega materiala pri podiranju 
starih objektov na kak določen prostor v lasti občine, kjer bi se material odlagal in npr. zdrobil ter uporabil za 
zavoz poljskih poti ali urejanje drugih občinskih zemljišč. 
 
Milan Gabor, član OS, je prav tako bil mnenja, da bi bilo potrebno to urediti, saj je vidna problematika odlaganja  
gradbenega materiala v naravi. Predlagal je tudi, da se pripravijo in objavijo informacije o obrtni coni, če želimo v 
obrtno cono pripeljati investitorje.  
 
Dušan Utroša, član OS, je opozoril, da se tudi pod daljnovod (žižkosko jošje) vozi gradbeni material kar je 
nedopustno in bi bilo potrebno sprejeti glede tega ustrezne ukrepe. 
 
 
Ker je bil dnevni red izčrpan, je županja sejo zaključila ob 18.50 

Seja je posneta z diktafonom in shranjena  na spominskem mediju, ki se hrani v upravi Občine Črenšovci. 
 

 

Zapisala:                Sejo vodila: 

Jožica CIGAN                                               Vera MARKOJA, županja 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


