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OBČINA ČRENŠOVCI 
Občinski svet 
 

 
Z A P I S N I K 

23. seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, ki je bila dne, 27. 9. 2017 ob 18. uri, 
v sejni sobi Kleklovega doma v Črenšovcih. 

 
 
Sejo je vodil župan Občine Črenšovci Anton Törnar in ugotovil, da so prisotni naslednji člani Občinskega sveta:  
mag. Marija Horvat, dr. Matej Kolenko, Anton Horvat, Dominik Horvat, Ivan Rajtar, Darja Hodnik, Dušan Utroša, 
mag. Roman Kolenko, Vladimir Žalik, Anton Radman, Stanko Bohnec in Boris Kreslin. 
 
Odsotni: Miha Horvat, Matej Kranjec in Meri Horvat. 
Ostali prisotni: Aleksandra Ribarič – predsednica NO, Milena Antolin, Jožica Cigan in Stanko Lebar - občinska 
uprava.  
 
 
Ad/1 
Župan Anton Törnar je ugotovil, da je prisotnih 12 članov OS, da je občinski svet sklepčen in lahko nadaljuje z 
delom.  
 
 
Ad/2 
Župan je predlagal naslednji DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti članov Občinskega sveta Občine Črenšovci, 
2. Določitev dnevnega reda 23. seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, 
3. Pregled zapisnika 22. seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, 
4. Obravnava polletnega poročila o izvrševanju proračuna Občine Črenšovci za leto 2017, 
5. Obravnava poročila Nadzornega odbora o finančnem poslovanju Občine Črenšovci v obdobju 

 1-6/2017, 
6. Obravnava in sprejem Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega 

sveta ter določitev kandidata za člana državnega sveta, 
7. Obravnava in sprejem predloga o novi ekonomski ceni v vrtcu na Srednji Bistrici, 
8. Imenovanja predstavnika Občine Črenšovci v Nadzorni odbor zadruge Pomelaj Mala Polana, 
9. Tekoče zadeve in 
10. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta, 

 
ki so ga člani OS soglasno potrdili. 
 
 
Ad/3 
Župan Anton Törnar je podal pregled zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, ki je bila  
4.7.2017. Ob pregledu zapisnika je člane OS seznanil z naslednjim: 

 izgradnja parkirišča pri šoli na Bistrici se bo začela naslednji teden, saj je izbran najugodnejši ponudnik s 
ponudbo v višini 152.421,00 EUR; 

 predračunska vrednost izgradnje pločnika III. faze v Trnju znaša za 240 m 102.000,00 EUR. Za takšno 
vrednost ne moremo podpisati aneksa k pogodbi ampak je potreben novi razpis za to fazo. Poleg 
navedenega je problem tudi, ker niso zbrana vsa potrebna soglasja lastnikov ob trasi. Pobudniki izgradnje 
pločnika predlagajo enonivojskega. Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Črenšovci je 
predlagal je, da o predlogu razpravlja in zavzame stališče. 

 pri vodooskrbi  še ni rešitve v smislu normativne ureditve; 

 sredstva, ki jih je Občina Črenšovci namenila Območni-obrtni zbornici Lendava so se namenila za 
sofinanciranje rekreacije obrtnikom v občini ter za novoletni sprejem obrtnikov naše občine. 
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Na vprašanje svetnika Dušan Utroša, kdo je dobil posel pri izgradnji parkirišča na Srednji Bistrici je župan 
povedal, da podjetje Nograd d.o.o. 
 
Dušan Utroša, član OS, je še vprašal kdo nosi stroške ponovne postavitve robnikov pri izgradnji pločnika v Trnju 
in povedal, da je opozarjal na celovit pristop k izgradnji vseh treh faz. Postavil je vprašanje ali je upanje, da bo 
zgrajena tretja faza pločnika v Trnju. 
 
Župan je povedal, da je bila napaka v izvedbi, zato nosi stroške izvajalec del. Pri tretji fazi je potrebno pridobiti 
soglasja lastnikov privatnih parcel in upa, da bodo pridobljena. 
 
Mag. Roman Kolenko, član OS, je vprašal ali je dobro razumel, da Obrtno-podjetniška zbornica Lendava ni 
naredila za promocijo naše obrtne cone Ogradi v Črenšovcih nič.  
 
Člani OS so soglasno potrdili zapisnik 22. redne seje OS, ki je bila 4.7.2017. 
 
 
Ad/4 in Ad/5 
Župan Anton Törnar je predstavil polletno poročilo o realizaciji proračuna Občine Črenšovci v letu 2017. 
 
Aleksandra Ribarič, predsednica Nadzornega odbora, je predstavila poročilo o nadzornem pregledu polletne 
realizacije proračuna Občine Črenšovci za leto 2017. NO je naključno pregledal kartice finančnega knjigovodstva 
in pri pregledu računov izstavljenih za tekoče vzdrževanje kanalizacijskega sistema in ČN ter javne razsvetljave 
ugotavlja, da so v navedenih računih zajeta opravljena dela v časovnem obdobju daljšem od enega meseca. NO 
priporoča, da se računi izstavljajo mesečno ter da morajo vsebovati obračunane storitve, ki so bile opravljene v 
obdobju enega meseca na podlagi vodenih dnevnikov dela. Če navedeni izvajalec v prihodnje ne do dostavljal 
račune, ki bodo transparentni in zajemali dejansko nastalih stroškov znotraj enega meseca se naj zavrnejo. Pri 
ostalem pa NO nima pripomb oziroma priporočil.  
 
Boris Kreslin, član OS, je povedal, da nadzorni odbor že od začetka mandata opozarja, da morajo biti dobavnice 
podpisane in ga moti, da se to ne dela ter predlagal, da se izvajalca o priporočilih NO obvesti. Če tega ne bo 
upošteval se naj poišče drugega izvajalca. 
 
Aleksandra Ribarič, predsednica Nadzornega odbora, je pojasnila, da se dobavnice podpisujejo in glede tega NO 
nima pripomb. Problem na katerega opozarjajo je v delovnih nalogih iz katerih se ne more razbrati število 
opravljenih ur in količina materiala. Računi se morajo izstavljati za opravljena dela v roku enega meseca na 
podlagi delovnih nalogov, ki bodo transparentni. 
 
Milena Antolin, računovodkinja, je povedala, da se izvajalec sklicuje na to, da račun izstavi, ko je delo zaključeno. 
 
Člani Občinskega sveta Občine Črenšovci so soglasno sprejeli SKLEP štev. 0320-23/2017-154: 
Občinski svet sprejme polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Črenšovci za leto 2017. 
 
Člani Občinskega sveta Občine Črenšovci so soglasno sprejeli SKLEP štev. 0320-23/2017-155: 
Občinski svet sprejme poročilo Nadzornega odbora o finančnem poslovanju Občine Črenšovci v obdobju 
1-6/2017. 
 
 
Ad/6 
Jožica Cigan je povedala, da mora OS sprejeti pravila s katerimi se ureja postopek izvolitev predstavnika Občine 

Črenšovci v volilno telo za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega 

sveta kot predstavnika lokalnih interesov. Pravila je pripravila občinska uprava, obravnavala pa jih je Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
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Stanko Bohnec, član OS in predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je povedal, da je 

pravila obravnavala komisija, ki predlaga Občinskemu svetu Občine Črenšovci sprejem Pravil za izvolitev 

predstavnika Občine Črenšovci v volilno telo za volitve člana državnega sveta in določitev kandidata za člana 

državnega sveta. 

Soglasno je bil sprejet SKLEP štev. 0320-23/2017-156: 
Občinski svet Občine Črenšovci  sprejme Pravila za izvolitev predstavnika Občine Črenšovci v volilno 
telo za volitve člana državnega sveta in določitev kandidata za člana državnega sveta. 
 
Stanko Bohnec, član OS, je povedal, da niso bili vsi občani seznanjeni, da se lahko prijavijo za člane volilnih 
odborov na zadnjem referendumu in se je zgodilo, da so v volilnih odborih bili člani iz drugih vasi, zato je bil 
mnenja, da bi se obvestila objavljala na krajevno običajen način oz. v vsako gospodinjstvo, ker predvsem starejši  
nimajo dostopa do interneta. 
 
Anton Radman, član OS, je vprašal kako to, da so na voliščih za izvedbo zakonodajnega referenduma, 24. 

9.2017, v posamezni  vasi (konkretno na Srednji Bistrici) bili člani volilnega odbora iz drugih vasi. Volivcem to ni 

bilo všeč, saj je prepričanje, da je dovolj vaščanov iz posamezne vasi, ki bi bili lahko člani volilnih odborov. To se 

mu zdi nedopustno.    

Jožica Cigan je povedala, da je 28.8.2017 občina prejela po elektronski pošti od Volilne komisije 1. volilnega 
okraja 8. volilne enote dopis  v katerem nas obveščajo, da kandidate za člane volilnih odborov za zakonodajni 
referendum, ki je bil 24.9.2017 in za predsedniške volitve, ki bodo 22.10.2017, lahko predlagajo politične stranke 
in lokalne skupnosti. Pri imenovanju članov volilnih odborov mora Okrajna volilna komisija upoštevati najprej 
predloge političnih strank (upošteva izid volitev poslancev v državni zbor 2014). V kolikor je teh predlogov 
premalo se za manjkajoče člane upoštevajo predlogi drugih političnih strank in predlogi lokalnih skupnosti. Rok za 
prijavo kandidatov je bil 1.9.2017. Glede na zelo kratek rok smo se odločili na uradni spletni strani občine ter na 
portalu MojaObčina povabiti zainteresirane za delo v volilnem odboru na volišču, kjer imajo stalno bivališče 
(Črenšovci, Žižki, Trnje, Dolnja Bistrica, Srednja Bistrica in Gornja Bistrica), da se prijavijo kot kandidat za člana 
volilnega odbora do 1.9.2017 do 12. ure. Na ta način smo Okrajni volilni komisiji posredovali imena 20 
kandidatov. Izrecno smo ob objavi tudi zapisali, da bo člane volilnih odborov imenovala Okrajna volilna komisija in 
da občina zbira le predloge, ki jih posreduje na OVK.   
 
Anton Radman, član OS, je očital zakaj se ni obvestilo tudi vaške odbore, ki bi lahko pripravili predloge iz 
posamezne vasi. Nedopustno se mu zdi, da je na volišču na Srednji Bistrici bil v volilnem odboru nekdo npr. iz 
Črenšovec in ker ni osebno poznal vaščanov oziroma volivcev zahteval osebno izkaznico. Nekateri volivci so bili 
zaradi tega ogorčeni, med drugimi tudi vaščan star 90 let. 
 
Jožica Cigan je pojasnila, da je čas za posredovanje predlogov bil zelo kratek. Zakaj je Okrajna volilna komisija 
dopis pošiljala tako pozno nam ni znano, smo jih pa opozorili. Dejstvo pa je, da se je poleg svojega rednega dela 
potrudila iskati kandidate za volilne odbore.  
 
Dušan Utroša, član OS, je predlagal, da se v bodoče seznanijo o zbiranju predlogov za volilne odbore člani 
Občinskega sveta Občine Črenšovci. 
 
Jožica Cigan je povedala, da se predlog akceptira in bodo v bodoče k predlaganju kandidatov za volilne odbore 
povabljeni svetniki in člani vaških odborov.  
 
 
Ad/7 
Mag. Marija Horvat, članica OS in predsednica Odbora za družbene dejavnosti,  je povedala, da je predlog dviga 
EC obravnaval odbor na svoji 14. seji, 25.9.2017, ki predlaga OS, da predlog dviga potrdi in predstavila stališča 
članic odbora kot izhaja iz zapisnika odbora, ki so ga prejeli svetniki na seji. 
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Župan je povedal, da dvig EC bije tako proračun kot starše. Zaradi raznih dvomov o pravilnosti izračuna je 
predlagal, da bi bilo dobro opraviti revizijo ekonomskih cen v obeh vrtcih oziroma poslovanje vrtcev v občini. 
 
Anton Radman, član OS, je glede na dejstvo, da je bil dvig v vrtcu na Bistrici že v začetku letošnjega leta za  5 %, 
postavil vprašanje predsednici odbora in ravnateljici OŠ mag. Mariji Horvat ali je mnenja, da je dvig EC upravičen. 
 
Mag. Marija Horvat, članica OS, je povedala, da je imela pomisleke na tabelo, saj ji izračuni niso kazali istih 
podatkov, vendar pa je težko oporekati, da dvig ni upravičen in ker mora biti pravična in poštena se strinja s 
predlogom župana, da se opravi revizija oziroma pregled poslovanja s strani revizijske družbe in odpravijo dvomi.  
 
Stanko Bohnec, član OS, je bil mnenja, da bi bilo potrebno revizijo opraviti že zdaj, pred dvigom EC, kajti dvig v 
enem letu za 14 % je visok. Svetniki se težko odločajo o upravičenosti predloga dviga in bi bila po opravljeni 
reviziji odločitev veliko lažja oziroma bi bili prepričani v pravilnost odločitve. 
 
Župan je povedal, da bo pregled poslovanja trajal kar nekaj časa. V primeru, da se zaradi zavrnitve predloga 
dviga EC ustvari  izguba zavoda bo to  breme proračuna. 
 
Po končani razpravi so člani Občinskega sveta s 7 glasovi za od 11 prisotnih svetnikov sprejeli  SKLEP štev. 
0320-23/2017-157: 
Občinski svet soglaša z dvigom ekonomske cene v vrtcu na Bistrici za 9 % od 1.9.2017 dalje.  
Cene programov v vrtcu na Bistrici znašajo od  1. 9. 2017 dalje mesečno: 
 
ZA PRVO STAROSTNO OBDOBJE  
1. Program 9 urnega varstva za oddelek prvega starostnega obdobja  1-3 let, ki zajame vzgojo, varstvo, 
dopoldansko  malico, kosilo in popoldansko malico 453,30 € na otroka.  
2. Program 4-6 urnega varstva za oddelek prvega starostnega obdobja zajema  vzgojo, varstvo, 
dopoldansko malico in kosilo 448,46 € na otroka. 
 
ZA DRUGO STAROSTNO OBDOBJE  
1. Program 9 urnega varstva za oddelek drugega starostnega   obdobja  zajema vzgojo, varstvo, 
dopoldansko malico in kosilo 391,30 € na otroka. 
2. Program 4-6 urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja zajema  vzgojo, varstvo, 
dopoldansko malico 386,46 € 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 pa 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. 
 
Člani Občinskega sveta Občine Črenšovci so soglasno sprejeli SKLEP štev. 0320-23/2017-158: 
V vrtcu Bistrica in v vrtcu Črenšovci se opravi revizija ekonomskih cen programov oziroma revizija 
poslovanja. Revizijo opravi izbrana revizijska družba. Naročnik in plačnik revizije je Občina Črenšovci.  
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Ad/8 
Stanko Bohnec, član OS in predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je povedal, da 

poteče mandat sedanjim članom Nadzornega odbora zadruge Pomelaj Mala Polana, zato  je potrebno, kot 

predstavnika Občine Črenšovci, imenovati novega člana.  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

predlaga Občinskemu svetu Občine Črenšovci, da se v Nadzorni odbor zadruge Pomelaj Mala Polana, kot 

predstavnik Občine Črenšovci, imenuje dr. Matej Kolenko iz Črenšovec, Za logom 7, ki z imenovanjem soglaša. 

Soglasno je bil sprejet SKLEP štev. 0320-23/2017-159 
V Nadzorni odbor zadruge Pomelaj Mala Polana, se kot predstavnik Občine Črenšovci, imenuje dr. Matej 

Kolenko iz Črenšovec, Za logom 7, 9232 Črenšovci. 

 
Ad/9 
I. 
Župan je seznanil člane OS s postopkih komasacije oziroma z odzivom lastnikov zemljišč na povabilo k podpisu 
za uvedbo komasacije in agromelioracije na območju občine Črenšovci.  
Upravno overjenih izjav s katerimi so lastniki kmetijskih zemljišč soglašali z uvedbo agromelioracije in 
komasacije, smo do 20.9.2017 prejeli za: 

 k.o. Črenšovci  35,89 % glede na celotno površino; 

 k.o. Žižki  35,87 % glede na celotno površino; 

 k.o. Trnje  31,02 % glede na celotno površino; 

 k.o. Gornja Bistrica   42,44 %  glede na celotno površino; 

 k.o. Dolnja Bistrica  21,92 % glede na celotno površino; 

 k.o. Srednja Bistrica  35,67 % glede na celotno površino. 
Za začetek postopka je potrebnih 67 % lastnikov glede na celotno površino. Ugotavljamo, da je procent precej 
nižji od zahtevanega, zato bodo sklicani sestanki odborov za komasacije, ki se bodo odločili ali nadaljevati z 
zbiranje overjenih izjav in na kakšen način ali pa odstopiti od pobude za uvedbo komasacije in agromelioracije. 
 
II. 
Župan je predstavil odgovore, ki jih je posredoval svetniku Dušanu Utroši na zastavljena vprašanja in sicer: 

 vodovodni sistem A je tehnično izveden v skladu s PZI v vseh občinah, prevzet in dan v uporabo in se v 
tehničnem smislu ne bo saniral, saj za to ni potrebe, niti sredstev; 

 prekomerno segrevanje vode je vezano v prvi vrsti na dimenzioniranost sistema (požarna voda), relativno 
nizko porabo v poletnem obdobju, dolžino poti med virom in uporabnikom, ogrevanju tal v poletnem času ter 
regulaciji sistema s strani upravljavca; 

 lastniška pogodba še vedno ni podpisana s strani vseh občin;  

 prav tako ni podpisana upravljavska pogodba;  

 nosilna občina nima pravnih sredstev, da bi v to prisilila partnerske občine v tem projektu; 

 informiranje javnosti o kvaliteti vode je v domeni Eko-parka. Voda je ves čas neoporečna, občani pa se 
individualno odločajo katero vodo bodo pili. 

 
III. 
Glede najema osnovnih sredstev v lasti Občine Črenšovci je župan povedal, da je najel občinsko tovorno vozilo 
za lastne potrebe in za najem plačal izstavljen račun. V najem ga lahko dobi vsak občan, če je tovorno vozilo 
prosto, se pravi, da se ne uporablja za občinske potrebe. Javni uslužbenci in zaposleni v javnih delih lahko v času 
koriščenja svojega letnega  dopusta delajo kar želijo in tako so bili nekateri tudi na njegovi trgatvi grozdja. 
 
IV. 
Župan je svetnike seznanil s potekom rekonstrukcije mrliške veže na Dolnji Bistrici in povedal, da je bila prvotno 
predvidena  pločevinasta kritina vendar pa se je ob odkritju strešne konstrukcije odločilo, da bo pokrita s strešniki 
Creaton. Nekaj dilem je še o ureditvi notranjosti vežice. 
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V. 
Župan je predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Vladimirja Žalika zaprosil, da svet 
zavzame stališče do predlogov III. faze izgradnje  pločnika v Trnju. Projektiran je pločnik z robniki, nekateri 
vaščani Trnja oziroma pobudniki III. faze pločnika pa predlagajo izgradnjo enonivojskega pločnika. 
 
 
Ad/10 
Dušan Utroša, član OS, je povedal, da je kot svetnik bil izvoljen zato, da dela v dobrobit občanov in ne da je 
všečen. Pri opravljanju funkcije člana občinskega sveta želi imeti čisto vest. Glede sklepa OS iz leta 2012 se 
rešitev lahko najde brez groženj, saj je vse dokumentirano.  
 
Župan je povedal, da glede sredstev ni groženj in da bo postopek izpeljan na podlagi vloge predlagatelja. 
 
Dušan Utroša, član OS, je pojasnil, da niso problem finance ampak gre za princip, politiko odločanja na seji OS, 

ko je potrebno prisluhniti tudi stroki. Povedal je, da je čutil dolžnost, da županu in članom OS poda poročilo o 

nabavi vozila AC 24/60 s kratko kronologijo nakupa in finančno konstrukcijo projekta. Člane OS  je obvestil, da  

so bila sredstva iz naslova sofinanciranja Uprave RS za zaščito in reševanje v višini 28.015,21 EUR nakazana v 

začetku septembra 2017 na račun občine. S tem so urejene medsebojne obveznosti med občino Črenšovci in 

PGD Črenšovci pri nabavi omenjenega vozila. Župana je povabil, da si ogleda novo vozilo in se seznani v kaj je 

občina investirala sredstva. 

Župan je povedal, da mu je vozilo znano skozi dokumentacijo, ki jo je podrobno pogledal, da pa z vozilom ne zna 

rokovati.  

Dušan Utroša, član OS, je povedal, da bo občane obvestil, da imajo na razpolago občinsko tovorno vozilo za 
lastne potrebe, čeprav je osebno mnenja, da ni prav, da se osnovna sredstva občine koristijo za privatne namene 
in daje javno pobudo Nadzornemu odboru Občine Črenšovci, da zadevo razčisti. Županu je predlagal, da se 
njegova slaba volja naj ne ponovi v prisotnosti drugih občanov oziroma, da nima pravice takega nastopa do 
njega. 
 
Župan je odgovoril, da stoji za tem kar mu je povedal.  
 
Dušan Utroša, član OS, je povedal, da Pomurski vodovod – sistem A deluje že dve leti vendar ne po 
pričakovanjih. Voda je pretopla, v poletnem času je dosegla celo 28 stopinj in razen klorirnih naprav se na 
problematiki vodooskrbe ni naredilo nič, kljub temu, da je bil sprejet sklep, da se posname stanje, ugotovi vir 
težav in pristopi k sanaciji vodovodnega omrežja. Osebno je mnenja, da brez korenitih sprememb v sistem ne bo 
rešitve. Brez odkopa, predvsem v naši občini, ne bo šlo. Dvomi, da bo regulacija pomagala. Boji se, da se lahko 
pojavi legionela, zato opozarja na preventivo. Zanima ga tudi kdaj bodo občine enotne in pristopile k lastniški 
pogodbi in zakaj se je Občina Velika Polana odklopila iz omrežja. Župana je vprašal ali je realizirana obljuba, ki jo 
je dal EKO PARKU. 
 
Župan je povedal, da je glede odklopa vprašanje potrebno postaviti Občini Velika Polana. EKO PARKU ni nič 
obljubil, sprejeti so bili sklepi sveta družbenic in to ni obljuba župana ampak sklep. V času izgradnje je bil 
koordinator sistema in naša občina nosilka sistema A. V poletnem času se je ponekod pojavila res temperatura 
vode 27 stopinj (v Gostišču Gaj in v šoli v Črenšovcih), medtem ko je bila na sistemu 23 stopinj. Zakaj prihaja do 
tega se še ne ve. Na podlagi opozorila Nacionalnega laboratorija in zaradi zagotavljanja ustrezne mikrobiološke 
ustreznosti vode se klorira v mejah, ki so dopustne. Člane OS je seznanil, da je v tesni povezavi z recenzijsko 
hišo, ki bo predlagala potrebne rešitve za odpravo problemov. 
 
Dušan Utroša, član OS, je povedal, da je pripravljena idejna zasnova izgradnje športno prireditvenega prostora v 
Črenšovcih, ki zajema kompletno rekonstrukcijo obstoječih objektov. Okvirna vrednost investicije je ocenjena na 
718.000,00 EUR. Idejno zasnovo je pripravil Martin Tompa. Občina si takšen objekt zasluži, zato apelira na člane 
občinskega sveta, da razmislijo o tem. 
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Župan je povedal, da je pobuda o izgradnji objektov za rekreacijo in šport stara že štiri leta, ko je bila pripravljena 
idejna zasnova  s strani Aleksandra Pleja in da pobudo podpira, zadeva je smiselna, vendar pa v času sedanjega 
mandata ne bo realizirana zaradi finančnih sredstev.   
 
Antona Radmana, člana OS, je zanimalo kako je z investicijo podjetja Agro-trade v obrtni coni Ogradi. 
 
Župan je povedal, da je s strani lastnika in investitorja seznanjen, da je podjetje v postopku sprememb 
gradbenega dovoljenja in da bi se investicija naj začela spomladi 2018. 
 
Anton Radman, član OS, je povedal, da je škoda, da imamo z novim vodovodnim omrežjem, v katerega je bilo 
vloženih nekaj milijonov evrov, slabšo vodo. Občani so nezadovoljni, imajo probleme s kožo (srbi) in tudi sam trdi, 
da voda ni tako dobra kot je bila prej. 
Opozoril je na CATV omarico, ki stoji na pločniku na Srednji Bistrici pri h.š. 26 in predlagal, da Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu to pogleda in predlaga lastniku omarice odstranitev, ker je to ovira na pločniku. 
 
Vladimir Žalik, član OS, je povedal, da je sestava Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem promet nekoliko 
okrnjena, ker je član sveta s strani policije službeno odsoten, vendar kljub temu svet dobro sodeluje s Policijsko 
postajo Lendava. Z gradnjo pločnika v Trnju je zgubila na širini cesta, kar je škoda glede na to, da so bila 
dobljena soglasja za odstranitev ograj pa se tega ni posluževalo. S tem bi bila cesta lahko širša. Predlagal je, da 
se razgrne načrt izgradnje pločnika in ugotovi krivca, ki naj nosi stroške. Člane je seznanil, da bodo na portalu 
SPV  (Spletni portal občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) objavljene preventivne akcije v 
občini ter delo našega sveta. Vprašal je kako je z zasaditvijo drevja na pokopališču v Žižkih, saj je zdaj najbolj 
primeren čas. 
 
Župan je predlagal, da se s posaditvijo drevja pri pokopališču v Žižkih počaka iz razloga, ker se projekt s katerim 
smo se prijavili na razpis LAS lahko začne šele naslednje leto. Upa, da bo zadeva odobrena in se zaradi 
pridobitve sredstev splača počakati na pomlad. V Trnju je cesta, kjer je grajen pločnik povsod širša, od 30 do 80 
cm. 
 
Stanko Bohnec, član OS, je bil mnenja, da dileme ali naj bo pločnik z robnikom ali enonivojski                                                            
ni stvar OS, o tem naj odloča stroka, občinski svet pa o tem ali je smiseln pločnik ali ne. 
Glede športnega centra v Črenšovcih je povedal, da bo razmišljal o tem, vendar je tudi na Bistrici potrebno 
sanirati obstoječe športne objekte. Z zadovoljstvom ugotavlja, da se veliko otrok in mladih vsakodnevno rekreira 
na obstoječih objektih, ki pa so premajhni, neprimerni in nujno potrebni sanacije. Na Bistrici imamo košarkarski 
klub, ki pa nima ustreznih prostorskih pogojev za igranje košarke. 
Postavil je vprašanje kdaj se namerava pristopiti k izgradnji parkirišča pri cerkvi na Gornji Bistrici, saj je za ta 
namen bilo zemljišče tudi kupljeno. Mnenja je, da je parkirišče potrebno, saj je ta okolica središče Gornje Bistrice 
in ob raznih prireditvah v vaškem domu ni prostora za parkiranje. 
Nadalje je vprašal kako je bilo s čiščenjem prostorov Krajevnega urada Črenšovci v času od junija do avgusta, 
glede na pogodbo med Občino  Črenšovci in Upravno enoto Lendava. 
 
Župan je povedal, da je mnenja, da parkirišče na omenjenem prostoru ni tako nujno, saj je možno parkirati v 
bližini vaškega doma in cerkve. Gozdiček ob cerkvi daje prostoru neki zgled  
Po prekinitvi pogodbe izvajalca čiščenja prostorov v  občinski stavbi je trajalo nekaj časa, da smo poiskali drugo 
ustrezno rešitev. Pri prostorih krajevnega urada pa je trajalo malo dlje, saj je bilo potrebno urediti in pridobiti vse 
potrebno glede varnostnih ukrepov vstopa in izstopa v prostore.  
 
Mag. Marija Horvat, članica OS, je povedala, da je nujno potrebno urediti športno-rekreacijski center v Črenšovcih 
in da dejansko ne gre za novi center ampak sanacija obstoječega. Atletska steza ne služi svojemu namenu zato 
morajo šolarji hoditi na atletske dneve v Lendavo. Tudi rokometno igrišče je v slabem stanju.  
 
Župan je povedal, da atletska steza res ni uporabna za izvajanje atletike, problem je tudi, da se po njej vozijo z 
raznimi vozili člani občinskih društev (športniki, gasilci in drugi). Asfalt na rokometnem igrišču dvigajo korenine 
platan in če dreves ne odstranimo se bo tudi z novim asfaltom dogajalo isto. Vemo pa kakšna »revolucija« je bila, 
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ko so se odstranila drevesa pri novem vrtcu. Ugotavlja, da v občini ni malo športnih in igralnih površin, se bo pa 
najnujnejše v športnem parku uredilo. Pogreša pa iniciativo društev in pripravljenost članov, da se postori tudi kaj 
prostovoljno. 
 
Dušan Utroša, član OS, je pojasnil, da je dal samo predlog in da ne želi, da prihaja do rivalstva med vasmi. 
Športni park v Črenšovcih se ni premaknil od leta 1993. V vseh vaseh so zrasli centri z reflektorji kar pozdravlja, 
vendar pa je tudi v Črenšovcih potrebno opraviti rekonstrukcijo obstoječih objektov in zagotiviti pogoje za razvoj 
športa in rekreacije. 
 
Stanko Bohnec, član OS, je povedal, da je predstavil svoje razmišljanje. Bil je mnenja, da bi svetnica mag. Marija 
Horvat morala tudi kdaj pa kdaj reči kaj bi se naj dogajalo na Bistrici, saj je bila izvoljena v volilni enoti 2, tako pa 
se mu zdi, da v občinskem svetu predstavlja predvsem zavod katerega ravnateljica je. 
 
Mag. Roman Kolenko, član OS, je povedal, da se ni nič vlagalo v igrišča na Bistrici in v Črenšovcih, poleg tega pa 
nogometno igrišče na Bistrici ne ustreza standardom za igranje nogometa v 3. slovenski ligi NZS, niti pri MNZ 
Lendava. Igrišče bi že razširili vendar ni prišlo do dogovora z lastnikom zemljišča. Zaradi motenja posesti se dela 
škoda nogometnemu klubu, saj žoge nazaj prihajajo prerezane, vemo pa, da nogometne žoge niso poceni. 
Predlagal je, da se pogleda celotno sliko športa oziroma športnih objektov v občini. Rekonstrukcije obstoječih 
igrišč (nogometna, rokometna) ne bi bila tako velik zalogaj za proračun. 
Vprašal je zakaj se še ni nič uredilo na cesti pri hišni številki Gornja Bistrica 99, čeprav je bil predlog dan že na 
21. seji OS, ki je bila 30.5.2017, ko je predlagal, da se občinska javna pot naj protiprašno uredil s primernim 
navozom npr. asfaltnim drobljencem, ki  bi vsaj malo omilil težave s prahom, ki se dviga ob vožnji z motornimi 
vozili in delovnimi stroji.  
 
Stanko Lebar je povedal, da je s strani upravljavca občinskih cest bilo povedano, da v poletnem času ni 
asfaltnega drobljenca in da bo realizirano v jesenskem času.  
 
Dr. Matej Kolenko, član OS, je opozoril na popravilo strganih kap vodovodnih ventilov in vprašal na koga se naj 
občani obrnejo. 
 
Župan je povedal, da jih je nekaj na zalogi na sedežu občine in bo problematika posredovana ustrezni službi. 
 
Anton Radman, član OS, je ponovno načel tematiko imenovanja volilnih odborov za izvedbo zakonodajnega 
referenduma, ki je bil 24. septembra 2017 in očital občinski upravi, da ni pravilno pristopila k iskanju kandidatov. 
 
Jožica Cigan je še enkrat pojasnila, da je čas za posredovanje predlogov bil zelo kratek. Občinska uprava je 
posredovala predloge, ki jih je prejela volilni komisiji. Še enkrat pove, da predlog lokalne skupnosti ni garancija, 
da bo kandidat imenovan.  
 
Anton Radman, član OS, je predlagal, da občinska uprava Okrajni volilni komisiji pošlje dopis v katerem naj 
navede, da nas naj ne prosi več za predloge kandidatov za volilne odbore, če potem teh kandidatov volilna 
komisija ne upošteva pri imenovanju. 
 
Župan je povedal, da s strani občine ne bomo pošiljali dopisov, saj Zakon o volitvah v državni zbor jasno določa 
kako se imenujejo volilni odbori in kdo jih imenuje.   
 
Anton Radman, član OS, je predlagal, da se zemljišče pri cerkvi na Gornji Bistrici uredi za namen za katerega je 
bilo kupljeno. Predlagal, da se ponovno ustanovi Krajevna skupnost Bistrica v smislu povezovanja in nastopanja 
vseh treh Bistric. 
 
Župan je povedal, da je reforma lokalne samouprave bistveno spremenila status in naloge krajevnih skupnosti. 
Temeljna enota lokalne samouprave ni več krajevna skupnost ampak občina, zato smo se odločili za ukinitev 
krajevnih skupnosti. Zaradi zagotovitve sodelovanja krajanov pri opravljanju javnih zadev imamo  vaške odbore 
kot posvetovalna telesa občinskega sveta.   
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Mag. Marija Horvat, članica OS, je vprašala kaj bo s sredstvi, ki so bila namenjena za energetsko sanacijo vrtca 
na Bistrici pa na razpisu nismo uspeli. 
 
Župan je pojasnil, da smo se o tem odločali ob sprejemu drugega rebalansa letošnjega proračun. 
 
 
Ker je bil dnevni red izčrpan je župan sejo zaključil ob 21. uri.   
Seja je posneta z diktafonom in shranjena na spominskem mediju, ki se hrani v upravi Občine Črenšovci. 

 
Zapisnik sestavila:                                                  Sejo vodil: 
Jožica CIGAN                          Anton TÖRNAR, župan 
 
 
 

 

 

 

 

 


