
 
 

 

Črenšovci, 1. 3. 2019 

 

Zapisnik 1. seje 

ODBORA ZA PRORAČUN, FINANCE IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, 

 

ki je bila v torek, 26. 2. 2019, 

ob 17.00 uri v prostorih uprave občine Črenšovci 

 

 

Prisotni člani: 

Miha Horvat, Roman Kolenko, Dominik Horvat, Dušan Utroša, Stanko Bohnec, Mirko Recek in Dragica Jakšič 

 

Ostali prisotni:  

Vera Markoja – županja in Milena Antolin – računovodkinja 

 

 

Dnevni red: 

1. Obravnava predloga proračuna Občine Črenšovci za leto 2019 

2. Obravnava predloga Odloka o turistični taksi v občini Črenšovci 

3. Obravnava Pravilnika o uporabi šotora 

4. Razno 

 

 

Sejo je vodil predsednik odbora, ki je pozdravil prisotne in predlagal dnevni red, ki je bil v predloženi obliki potrjen. 

 

 

AD/1 

Uvodno obrazložitev k Predlogu proračuna občine Črenšovci za leto 2019 je podala županja Vera Markoja. 

Povedala je, da je prioriteta letošnjega (pa tudi prihodnjih proračunov) sanacija obeh čistilnih naprav, vlagalo se 

bo tudi v obnovo vaško-gasilskih objektov in okolice ter v opremo na obeh osnovnih šolah in nakup novega 

tovornega vozila za režijski obrat. V proračunu pa so rezervirana sredstva tudi za zaposlitev dveh oseb od 

meseca marca naprej, saj za leto 2019 nimamo odobrenih programov javnih del za vzdrževanje cest in okolice. 

Letos bo občina Črenšovci skupaj s sosednjimi občinami začela z izvajanjem dveh regijskih projektov, in sicer z 

izgradnjo dveh kolesarskih poti: 

• Kolesarska steza Lendava – Velika Polana – Žižki 

• Kolesarska steza Beltinci – Gornja Bistrica 

Skupna vrednost deleža občine pri obeh projektih znaša 355.600,00 €. 

Županja je prisotne seznanila tudi z vsebino zapisnikov Odbora za družbene dejavnosti in Odbora za komunalo in 

infrastrukturo, ki sta že obravnavala Predlog proračuna Občine Črenšovci za leto 2019. 



Županja je povedala, da bo morebitni ostanek sredstev iz naslova zimske službe (mila zima) namenjen za 

sanacijo najbolj poškodovanih delov cest, preplastitev makadamskih občinskih cest (zbirni center in beli križ na 

GB) in most na DB. 

Po razpravi, ki je sledila, je odbor zavzel naslednja stališča: 

Odbor ne podpira predloga Odbora za družbene dejavnosti za pavšalno 20 % povečanje sredstev za investicije v 

osnovni šoli, ampak predlaga sistematičen pristop in ugotovitev najnujnejših potreb na kratek in dolgi rok in 

zviševanje teh sredstev po dejanski potrebi ter v primeru, da šoli res smotrno ravnata z denarjem in nimata 

lastnih sredstev za izvedbo najnujnejših investicij. 

Stališče odbora do povišanja sredstev ob rebalansu za kulturo v višini 20 % je pozitivno, ampak v primeru, če 

bomo uspeli sfinancirati vse ostale nujno potrebne stvari. 

Člani odbora se strinjajo s pripravo študije odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda z vsemi investicijskimi in 

vzdrževalnimi stroški. Po pridobitvi študije in strokovnega mnenja naj se sprejme končna odločitev o dolgoročni 

rešitvi ČN Bistrica in ČN Trnje, ki bo na dolgi rok boljša za občino ter občanke in občane.  

Glede postavke 4025032 Tekoče vzdrževanje vseh objektov v lasti občine odbor predlaga, da se naredi popis 

vseh objektov in se določijo prioritete po katerih se vzdrževanja naj opravi. 

Odbor predlaga, da se ažurira načrt razvojnih programov občine. 

V zvezi nakupom novega tovornega vozila člani odbora predlagajo, da se pridobi še ena ponudba za popravilo 

starega. Vrednost popravila po že pridobljeni ponudbi s strani pooblaščenega serviserja je previsoka. 

Prisotni so bili mnenja, da so sredstva namenjena za spodbujanje razvoja podjetništva v prejšnjih proračunih bila 

slabo izkoriščena, zato odbor predlaga, da se pravilnik dopolni z novimi ukrepi. 

Odbor predlaga, da se v čim večji meri odprodajo nepremičnine v lasti občine (kmetijska, gozdna in stavbna 

zemljišča ter stanovanja), ki niso stateškega pomena za občino. 

Večini članov odbora se imenovanje dveh podžupanov ne zdi smotrno: tako z organizacijskega kot tudi s 

finančnega vidika (strošek ca. 45.000 € za celoten mandat). Odbor predlaga, da županjo v primeru njene 

zadržanosti nadomeščajo predsedniki delovnih teles Občinskega sveta, odvisno od tematike dogodka. V primeru, 

da bomo podžupana kljub temu imeli, naj svoje delo opravlja prostovoljno, izplačajo pa se mu naj le potni stroški. 

K večji učinkovitosti dela občinske uprave in urada županje bi po mnenju odbora prispevala zaposlitev direktorja 

občinske uprave, ki naj bi službovanje po predlogu županje nastopil prihodnje leto, odbor pa predlaga, da že v 

drugi polovici leta 2019. Sredstva za njegovo plačo bi odbor zagotovil iz naslova prerazporeditve prihodkov in 

odhodkov. 

 

  



Miha Horvat je predstavil njegov predlog glede sprememb na prihodkovni strani in odhodkovni strani.  

Na odhodkovni strani je predlog predsednika odbora o ukinitvi nadomestila za podžupana član odbora Mirko 

Recek dopolnil s prerazporeditvijo prihranka sredstev in povišanja prihodkov za plačo direktorju občinske uprave. 

 

Županja Vera Markoja se je strinjala s predlagano spremembo glede direktorja občinske uprave. 

 

Člani odbora so na osnovi tega soglasno sprejeli naslednje sklepe: 

1. Na prihodkovni strani se povišajo postavke: 

• 720001 – Prihodki od prodaje stanovanj za 10.000,00 €         (namesto 40.000,00 € na 50.000,00 €) 

• 722000 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč za 3.200,00 €      (namesto 1.800,00 € na 5.000,00 €) 

• 7400013 – Prejeta sredstva MGRT – 21. člen ZFO za 962,00 €     (namesto 69.054,00 € na 70.016,00 €) 

Skupno se planirani prihodki povišajo za 14.162,00 €. 

 

2. Na odhodkovni strani se korigirajo postavke: 

• črta se postavka 4029021 – Nadomestilo za podžupana občine v višini 9.700,00 € 

• sredstva v višini 14.162,00 € (zvišanje prihodkov) + 9.700,00 € (podžupan) = 23.862,00 € se namenijo za 

izplačilo plače direktorju občinske uprave, ki bi nastopil službovanje v drugi polovici leta. 

Skupno se planirani odhodki povišajo za 14.162,00 €. 

 

Člani odbora za proračun, finance in gospodarske dejavnosti so soglasno sprejeli sklep, da se predlog 

proračuna občine Črenšovci za leto 2019 z navedeno prerazporeditvijo postavk posreduje v nadaljnjo 

obravnavo Občinskemu svetu Občine Črenšovci. 

 

AD/2 

Ob obravnavi predloga Odloka o turistični taksi v občini Črenšovci prisotni nanj niso imeli pripomb. 

Odlok se posreduje v nadaljnjo obravnavo na Občinski svet Občine Črenšovci. 

 

  



AD/3 

Pri obravnavni Pravilnika o uporabi šotora v občini Črenšovci prisotni nanj niso imeli pripomb. 

Pravilnik se posreduje v nadaljnjo obravnavo na Občinski svet Občine Črenšovci. 

 

Odbor predlaga, da se pristopi k popravilu prikolice za prevoz velikega občinskega šotora, prikolica se naj tudi 

registrira. 

 

AD/4 

Predsednik odbora je prisotnim predstavil dopis romskega svetnika Ludvika Horvata, ki predlaga, da občina 

sredstva od prodaje dveh kobil in od planirane prodaje kočij ponovno porabi za Rome v obeh romskih naseljih: za 

nakup materiala za ureditev večnamenskega prostora v nekdanji štali (dela bi opravili sami), za popravilo kritine 

na romskem muzeju, postavitev igral in nogometnega igrišča ter za ureditev problema glede hišnih številk, saj 

imajo vse hiše isto hišno številko. 

Prisotni so ugotavljali, da je prejeta kupnina za konje za pokritje navedenih predlogov prenizka, v okviru možnosti 

pa se naj določeni del sredstev nameni iz postavke 4025032 Tekoče vzdrževanje vseh objektov v lasti občine. 

Dominik Horvat je predlagal, da se počisti in razplanira navoženi material na občinskem zemljišču za vaško-

gasilskim domom v Trnju . 

 

Seja je bila končana ob 19.30 uri. 

 

Zapisala: Milena Antolin 

 

Predsednik Odbora za proračun, 

finance in gospodarske dejavnosti: 

Miha HORVAT, l.r. 


