
OBČINA ČRENŠOVCI 
Občinski svet 
 

 
Z A P I S N I K 

22. seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, ki je bila dne, 4.7.2017 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:  
Miha Horvat, dr. Matej Kolenko, Anton Horvat, Dominik Horvat, Darja Hodnik, Dušan Utroša, mag. Roman 
Kolenko, Vladimir Žalik, Anton Radman, Stanko Bohnec in Boris Kreslin. 
 
Odsotni: mag. Marija Horvat, Matej Kranjec, Ivan Rajtar in Meri Horvat 
Ostali prisotni: Milena Antolin, Jožica Cigan in Stanko Lebar - občinska uprava.  
 
Ad/1 
Župan Anton Törnar je ugotovil, da je prisotnih 11 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 22. seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, 
3. Pregled zapisnika 21. seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, 
4. Obravnava predloga rebalansa proračuna II. Občine Črenšovci za leto 2017, 
5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci, 
6. Tekoče zadeve in 
7. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta, 
 

ki so ga člani OS soglasno potrdili. 
 
Ad/3 
Župan Anton Törnar je podal pregled zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, ki je bila  
30.5.2017.  
 
Člani OS so soglasno potrdili zapisnik 21. redne seje OS. 
 
Ad/4  
Župan podrobno obrazložil predlog rebalansa proračuna II. Občine Črenšovci za leto 2017. 
 
Miha Horvat, član OS in predsednik Odbora za proračun, finance in gospodarske dejavnosti, je predstavil 
predloge odbora ob obravnavi rebalansa. Odbor za proračun in finance je potrdil  
predlog proračuna II. za leto 2017 z naslednjimi dopolnitvami: 
1. Pri javnih razpisih za sanacijo Kleklovega doma, pri izgradnji 3. odseka pločnika v Trnju in pri izgradnji 

parkirišča na SB je potrebno optimizirati oz. doseči nižje pogodbene cene od planiranih v proračunu. 
Prihranek sredstev na teh postavkah se bo razporejal ob sprejemanju naslednjega rebalansa proračuna. 

2. Vloga Evangeličanske humanitarne organizacije-podpornica za sofinanciranje nabave bolniških postelj v 
višini 500,00 € se odobri. 

3. Zdravstvenemu domu se za nakup reševalnega vozila letos zagotovi delež občine Črenšovci v višini 
26.000,00 € v kolikor se doseže konsenz in tudi zagotovijo sredstva vseh občin iz območja UE Lendava.  

4. Vlogama OŠ Črenšovci in Bistrica se ob sprejemanju rebalansa II proračuna ne dodeli dodatnih investicijskih 
in sredstev iz naslova materialnih stroškov, razen tistih, ki so že planirana v višini 10.000,00 € - vsaki po 
5.000,00 €. Člani so predlagali, da šoli pripravita za v bodoče plan najnujnejših nabav in vlaganj. 



5. O dodelitvi sredstev PGD Dolnja Bistrica za sofinanciranje nabave gasilskega vozila v deležu 20.000,00 € se 
bo odločalo ob sprejemanju naslednjega rebalansa, v kolikor bo prišlo do povračila državnih sredstev, za 
katera je kandidiralo PGD Črenšovci, ki je nabavilo novo cisterno. Sredstva MORS se vrnejo v občinski 
proračun. 

6. Za nabavo klorne naprave na vodohranu v Črenšovcih se letos zagotovi delež občine Črenšovci v višini 
14.500,00 €. 

7. Člani odbora so bili enotnega mnenja, da mora PGD Srednja Bistrica za sofinanciranje ureditve nemotenega 
izvoza gasilskega vozila in postavitve garaže ponovno ovrednotiti predvideno investicijo. Člani so bili, da 
gradnja parkirišča pri vaški dvorani ni smotrna, saj se bo v bližini uredilo parkirišče za šolo in vrtec, ki se 
lahko koristi tudi za potrebe gasilcev. 

 
Anton Radman, član OS, je menil, da ni potrebe po nakupu prostorov v objektu nekdanjega zadružnega doma v 
Črenšovcih, saj imamo v vsaki vasi  dovolj objektov za dejavnosti raznih prostovoljnih društev. Nadalje je 
predlagal, da bi šolam bilo potrebno zagotoviti sredstva za najnujnejše nabave in se čudil, da Odbor za proračun, 
finance in gospodarske dejavnosti ni ugodil vlogam šol in podprl ureditev parkirišča pri vaško-gasilskem domu na 
Srednji Bistrici. Predlaganega rebalansa proračuna ne bo podprl. Nadalje je bil mnenja, da bi postavitev klorirne 
naprave bilo potrebno izvesti z unovčitvijo bančne garancije.  
 
Župan je pojasnil, da je kulturna dvorana v Črenšovcih centralni objekt  izvajanja kulturnih dejavnosti in ker se je v 
delu stavbe menjalo lastništvo je smiselno, da se zadeva uredi in da odkupimo del, ki predstavlja potrebno in 
funkcionalno celoto za normalno koriščenje dvorane in knjižničnih prostorov. Odbor ni zaprl vrata predlogom PGD 
Srednja Bistrica za ureditev nemotenega izvoza gasilskega vozila in postavitve garaže, vendar je potrebno 
investicijo finančno ovrednotiti.  
Glede klorirne naprave je povedal, da postavitev le te ni predmet garancije. Sedaj se voda klorira mehansko, s 
postavitvijo naprave pa bo doziranje dezinfekcijskega sredstva potekalo glede na potrebo.  
 
Vladimir Žalik, član OS, je povedal, da ni zadovoljen s predlogom odbora za proračun, da se vlogam šol ne ugodi, 
saj so šole pripravile predloge in jih tudi obrazložile in ni prav, da se predlogi ignorirajo. Šole morajo velikokrat 
kakšne posege storiti zaradi inšpekcijskih pregledov in izdanih odločb, čeprav se nam zdi, da bi stvari lahko še 
uporabljali. Navedel je tudi, da se mu zdi nedopustno, da se za košnjo parka pri šoli mora uporabljati privatni 
traktor, ker ga šola nima. Predlagal je, da bi se v prihodnje košnja parka opravljala preko javnih del. Podprl je 
nakup dela objekta, saj je nujno, da se uredi preddverje v kulturno dvorano. Predlagal je, da se o vsakem  
predlogu Odbora za proračun, finance in gospodarske dejavnosti glasuje posebej.   
 
Župan je povedal, da mu je jasno, da so šole v težki materialni situaciji in če nam bo uspelo »prišparati« pri 
investicijah se lahko sredstva pri naslednjih rebalansih prerazporedijo. Z zagotovljenimi sredstvi pa šoli lahko 
uredita najnujnejše. 
 
Po končani razpravi so člani z 10 glasovi za od 11 prisotnih članov OS sprejeli SKLEP štev. 0320-22/2017-151: 
1. Pri javnih razpisih za sanacijo Kleklovega doma, pri izgradnji 3. odseka pločnika v Trnju in pri 

izgradnji parkirišča na Srednji Bistrici je potrebno optimizirati oz. doseči nižje pogodbene cene od 
planiranih v proračunu. Prihranek sredstev na teh postavkah se bo razporejal ob sprejemanju 
naslednjega rebalansa proračuna. 

2. Vloga Evangeličanske humanitarne organizacije-podpornica za sofinanciranje nabave bolniških 
postelj v višini 500,00 € se odobri. Sredstva se zagotovijo iz tekoče proračunske rezerve. 

3. Zdravstvenemu domu se za nakup reševalnega vozila letos zagotovi delež občine Črenšovci v višini 
26.000,00 € pod pogojem, da se doseže konsenz in da zagotovijo sredstva vse občine z območja UE 
Lendava.  

4. Vlogama Osnovne šole Franceta Prešerna Črenšovci in Osnovne šole Prežihovega Voranca Bistrica 
se ob sprejemanju rebalansa proračuna II. Občine Črenšovci za leto 2017 ne ugodi in ne dodeli 
dodatnih investicijskih in sredstev iz naslova materialnih stroškov, razen tistih, ki so že planirana v 
višini 10.000,00 € (vsaki šoli 5.000,00 €).  

5. O dodelitvi sredstev PGD Dolnja Bistrica za sofinanciranje nabave gasilskega vozila v deležu 
20.000,00 € se bo odločalo ob sprejemanju naslednjega rebalansa, v kolikor bo prišlo do povračila 



državnih sredstev, za katera je kandidiralo PGD Črenšovci ob nabavi nove cisterno in se sredstva 
MORS vrnejo v proračun Občine Črenšovci. 

6. Za nabavo klorirne naprave na vodohranu v Črenšovcih se letos zagotovi delež občine Črenšovci v 
višini 14.500,00 € - proporcialno iz postavke Ureditev parkirišča na Srednji Bistrici in Sanacija objekta 
Kleklov dom. 

7. PGD Srednja Bistrica mora za sofinanciranje ureditve nemotenega izvoza gasilskega vozila in 
postavitve garaže ponovno ovrednotiti predvideno investicijo. Gradnja parkirišča pri vaški dvorani na 
Srednji Bistrici ni smotrna, saj se bo v bližini uredilo parkirišče za šolo in vrtec, ki se lahko koristi 
tudi za potrebe gasilcev. 

 
Z 10 glasovi za od 11 prisotnih svetnikov je bil sprejet SKLEP štev. 0320-22/2017-152: 
Občinski svet Občine Črenšovci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Črenšovci za leto 2017. 
  
Ad/5 
Župan je predlagal in pojasnil spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci in sicer, da se spremeni 13. točka 36. člena odloka tako, da 
glasi: »Na EUP Ko ŽI 1 je na območju zemljišč, z oznako podrobnejše namenske rabe OO, dopustna postavitev 
kmetijskih objektov, ureditev utrjene površine za začasno deponijo za gnoj, gnojila in kmetijske pridelke, v 
maksimalni velikosti 20 arov.«  Odlok bo začel veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Miha Horvata, člana OS, je zanimalo ali se s tem rešuje tudi problematika objekta MK Black Wings.  
 
Župan je povedal, da to ni lokacija kjer je objekt kluba in da smo to poskušali reševati že ob sprejemu občinskega 
prostorskega načrta, vendar neuspešno.  
 
Člani OS so soglasno sprejeli SKLEP štev. 0320-22/2017-153: 
Občinski svet Občine Črenšovci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Črenšovci. 
 
Ad/6 
/ 
 
Ad/7 
Vladimir Žalik, član OS, je vprašal ali se  lahko na kmetijskih zemljiščih postavljajo kamp prikolice saj se boji, da 
se bo v bodočnosti postavilo tega še nekaj in kazilo okolico.  
 
Stanko Lebar je povedal, da za postavitev kamp prikolic občina ne daje soglasij. 
 
Anton Radman, član OS, je predlagal, da imamo medobčinski inšpektorat, ki naj preveri ali se lahko postavljajo 
tovrstne zadeve na kmetijskih zemljiščih oziroma ali imajo potrebno dokumentacijo. 
 
Anton Horvat, član OS, je povedal, da Zakon o kmetijskih zemljiščih omogoča gradnjo določenih pomožnih 
objektov na kmetijskih zemljiščih in je potrebno preveriti ali je tudi postavitev kamp prikolic dovoljena. Ograja za 
npr. zaščito poljskih pridelkov ali nasada oziroma pašo živine se lahko postavi. 
 
Stanko Bohnec, član OS, je povedal, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih 
določa, da lokalna skupnost lahko v prostorskem aktu lokalne skupnosti na območjih kmetijskih zemljišč dopusti 
gradnjo določenih  objektov ali posegov v prostor, ki so našteti v zakonu. 
 
Dr. Matej Kolenko, član OS, je povedal, da so se ob Črncu živeči občani nanj obrnili s vprašanji kdaj se bo uredil 
potok Črnec, saj je zaraščen in bo v primeru močnejših padavin problem s pretočnostjo, Sedaj pa je že problem, 
ker se v travi zadržuje razna golazen, ki ogroža vrtove, dvorišča in objekte. Opozoril na neurejenost nasipa na 
Gornji Bistrici, ki je prav tako zaraščen in neprehoden. 
 



Župan je povedal, da je za vzdrževanje Črnca pristojna Agencija za okolje in prostor in se strinjal, da bi ga bilo 
potrebno pokositi. 
 
Dr. Matej Kolenko, član OS, je predlagal, da občina pošlje na ARSO dopis z zahtevo občanov, da se potok Črnec 
in nasip na Gornji Bistrici uredita. 
 
Župan se je s predlogom strinjal in bo na ARSO poslan dopis. 
 
Stanko Bohnec, član OS, je povedal, da se nasip zadnjih nekaj let, zaradi živali oziroma gnezdenja ptic, kosi 
pozno poleti. 
 
Dominik Horvat, član OS, je povedal, da se mu zdi ob izgradnji pločnika v Trnju cesta preozka, saj ne bo več 
bankine na katero si lahko zapeljal ob srečanju z drugim vozilom in vprašal ali se ne bi zdaj, ko je še vse v 
izgradnji dalo cestišče razširiti.  
 
Župan  je povedal, da je preveril pri projektantu glede širine ceste in po njegovih zagotovilih je cesta od prejšnje 
širša od 30 do 80 cm. Meni, da zaradi robnika optično zgleda cesta ožja. Širina cestišča je nad predpisanimi 
gabariti za lokalne ceste. Člane OS je še seznanil, da se za gradnjo plačnika na trasi tri pridobivajo soglasja in da 
je pri nekaterih lastnikih, ki so sicer podpisali pobudo za izgradnjo plačnika problem pri podpisu soglasja za odkup 
zemljišča.  
 
Boris Kreslin, član OS, je povedal, da pri večjih padavinah na  cestišču v ulici od bara Tropicano proti Gornji 
Bistrici stoji voda, cca 20 cm, kar pomeni, da so odvodi za meteorne vode zaštopani in bi bilo to potrebno urediti. 
Opazil je tudi, da med cesto in pločniki  raste plevel, ki je že precej velik in kazi okolico in vprašal ali se bo, tako 
kot v preteklosti, zatiral. Vprašal je tudi na koga se naj obrne zaradi zanemarjene parcele sredi vasi, kjer se 
zadržujejo razni škodljivci. Zanimalo ga je kako daleč so dolgoročne rešitve glede reševanja problematike na 
vodovodu in kako se bodo financirale npr. dodatni studenci. 
 
Stanko Lebar je povedal, da so stavbna zemljišča v pristojnosti medobčinskega inšpektorata. 
 
Župan je povedal, da se preizkuša regulacija sistema in bodo po opravljenih analizah dane rešitve. V primeru 
izgradnje črpališča v občini bo investicijo krila občina. Iz vodovodnega sistema je izstopila Občina Velika Polana. 
kar pomeni 160 m3 manj porabljene vode dnevno. 
 
Miha Horvat, član OS, je povedal, da občina premalo sistematično dela na prihodnosti naslednjih tri, pet, deset 
let, zato je predlagal, da se odpre ta tema na eni prihodnjih sej. Pozdravil je srečanje župana in Območne obrtne 
zbornice Lendava s podjetniki iz naše občine, vendar je pričakoval več debate na relaciji občina, zbornica, 
podjetniki, tako pa je bilo srečanje namenjeno le druženju. Zanimalo ga je kaj konkretno je naredila Območna 
obrtna zbornica Lendava glede promocije naše obrtne cone za katero smo v lanskem letu namenili sredstva. Če 
nič, potem zahtevajmo sredstva nazaj. 
 
Župan je povedal, da bomo OOZ Lendava zaprosili za podatke. 
 
Ker je bil dnevni red izčrpan je župan sejo zaključil ob 1945.   
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 
 


