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UVOD 

 

K čemu stremi Občina Črenšovci? 

Vsakdo si v življenju zastavlja določene cilje, mnoge dosežemo, nekatere pa mogoče iz različnih 

razlogov ne uresničimo! Isto velja tudi za vse organizacije, velja tudi za občino, kot temelj 

lokalne samouprave, tudi ta si zastavlja cilje, ki so kratkoročni ali dolgoročni in v osnovi 

opredeljeni v temeljnem strateškem dokumentu, to je razvojnem programu.  

Ta je pred nami – spisan po naših predlogih, ki izvirajo iz realnih potreb in težijo k temu, da bi 

se kvaliteta življenja ljudi še naprej dvigovala v sonaravnem okolju, ki ga na eni strani 

determinirajo človeški potenciali vpeti v obče družbene razmere od mikro do makro dimenzij, 

na drugi strani pa naravni potenciali, ki so in bodo še naprej vplivali na življenje človeka!  

Ta se mora zavedati, da je trenutno stanje rezultat prejšnjih dogajanj, da se ni vse začelo 

danes, ampak da se le nadaljuje in teži k temu, da se izboljša. V to bodo vloženi vsi razpoložljivi 

viri od človeških do materialnih in ob koncu obdobja, ki ga dokument opredeljuje se bodo 

rezultati analizirali! 

Prepričan sem, da bodo podobni dosedanjim, da bomo vizijo vsakodnevno dosegali, toda ko 

bo na doseg roke jo bomo znova postavili naprej! 

 

Župan Občine Črenšovci: 

Anton Törnar 
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1.  PRIPRAVA RAZVOJNEGA DOKUMENTA  

 

Razvojni program Občine Črenšovci je dolgoročni strateški razvojni dokument za razvoj Občine 

z naselji Črenšovci, Žižki, Trnje, Gornja Bistrica, Srednja Bistrica in Dolnja Bistrica.  

 

Leta 2017 se je iztekel dosedanji Razvojni program Občine Črenšovci za obdobje 2012 – 2017. 

V tem času se je na regionalni ravni pripravil Regionalni razvojni program za Pomurje za 

obdobje 2014-2020 ter Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS pri dobrih 

ljudeh, ki strateško opredeljujeta vlaganja razvojnih sredstev na lokalni ravni. V tem obdobju 

je Občina Črenšovci črpala ideje iz obstoječega razvojnega programa za črpanje razvojnih 

sredstev obstoječe perspektive. 

 

V tem obdobju so se spreminjali razvojni pogoji ter pogoji za črpanje razvojnih sredstev za 

Občine. Občine so postale vse bolj obremenjene z nalogami, ki jih na njih prenaša država, ter 

omejene v dostopu do razvojnih sredstev, predvsem tistih, ki bi bile namenjene investicijam. 

Prav tako se dinamično spreminjajo pogoji za delovanje gospodarstva, kmetijstva, šolstva, 

sociale in zdravstva ter življenjski slog prebivalcev nasploh. Da bi sledili dinamiki življenja 

prebivalcev v občini smo k pripravi pristopili z odprtim in vključujočim odnosom do vseh 

prebivalcev občine. 

 

Prvotno smo analizirali širše družbeno ekonomske trende razvoja v državi, regiji in občini ter 

uresničitvi dosedanjega razvojnega načrta občine. Sledil je dialog s prebivalci in deležniki, ki 

imajo želje in potrebe po razvoju. Naloga projektne skupine je bila, identificirati deležnike ter 

jih motivirati k aktivni participaciji pri pripravi strateških izhodišč razvoja občine. Pri sami 

pripravi dokumenta je bilo ključno upoštevati tudi prostorski načrt občine Črenšovci, ki 

opredeljuje prostorski razvoj območja.  

 

Naročnik je oblikoval ožjo delovno skupino v katere je povabil predstavnike vaških odborov po 

vaseh. Izvajalki sta s skupino določile prva izhodišča za izvedbo dialoga s prebivalci in deležniki. 

Proces dialoga s prebivalci in z deležniki je nadalje potekal preko delavnic. Izvedli smo 5 

delavnic v mesecu juniju 2018. Delavnice so potekale na sledeče teme: kmetijstvo in okolje, 

družba, gospodarstvo in podjetništvo, turizem, naravna in kulturna dediščina ter mladi. 

Udeleženci na delavnicah so prejeli obrazec za generiranje konkretnih projektov, ki smo jih 

potem vključili v načrtovanje razvojnega načrta.  

 

Po pripravi osnutka dokumenta je sledila predstavitev in razprava s člani ožje delovne skupine 

ter končna priprava dokumenta, ki je bila predstavljena članom občinskega sveta na seji 

dne…………………… 
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2. OBČINA ČRENŠOVCI SKOZI RAZVOJ ZADNJIH LET  

 

2.1. Statistični pregled Občine Črenšovci 

 

Občina Črenšovci je tipična ravenska občina s klimo značilno za panonski svet. Občina je del 

sveta ob reki Muri, ki s svojimi mrtvicami, z ob murskimi logi in edinstvenim ekosistemom daje 

neprecenljivo naravno dediščino, ki je v tem delu regije še dobro ohranjena. Občina meri 34 

km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 166. mesto. 

  

Statistični podatki, znani v prvi polovici let 2018, kažejo na staranje, izseljevanje in upad 

prebivalstva, kar verjetno postaja eden največjih izzivov občine v prihodnjih letih, kako te 

trende zajeziti. Občina tu deli usodo Pomurja oz. slovenskih regij na obrobju, kjer prebivalstvo 

zadnja leta upada. Spomenik prekmurske žene in matere z otrokom v Črenšovcih, središču 

občine, spominja na množična selitve tukajšnjih ljudi v svet. Upajmo, da se bo trend 

odseljevanja zaustavil in bo spomenik le spomin na neke druge čase. 

 

Tabela 1: Število prebivalcev po spolu, stanje po 1.1.2018 

Prebivalci po spolu število 

Moški 1952 

Ženske 1974 

Skupaj 3926 

Vir: SURS, 2018 

 

Še na začetku leta 2010 je imela občina približno 4.150 prebivalcev (približno 2.100 moških in 

2.050 žensk), leta 2016 približno 3.980 prebivalcev (približno 1.970 moških in 2.010 žensk). Tu 

lahko vidimo, da prebivalstvo v zadnjih osmih letih upada. 

  

Povprečna starost občanov je bila leta 2010 bila 40,7 leta in tako nižja od povprečne starosti 

prebivalcev Slovenije (41,6 leta). Leta 2016 je bila povprečna starost občanov že 41,9 leta, a 

še vedno nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta). Leta 2017 pa se je že 

dvignila na 42,3 leta, a se je povprečna starost dvignila tudi na ravni države na 43,1 let. 
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Tabela 2: Prebivalstvo občine Črenšovci po 1.1.2018 

  SKUPAJ Moški Ženske 

Povprečna starost (leta) 42,6 41,4 43,6 

Indeks staranja 117,1 101,3 132,9 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 15,4 15,5 15,2 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 18,0 15,7 20,3 

Vir: SURS, 2018 

  

Po številu prebivalcev se je Občina Črenšovci med slovenskimi občinami leta 2010 uvrstila na 

118. mesto, leta 2016 pa je že padla na 161. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine 

je leta 2010 živelo povprečno 124, leta 2017 117 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti 

tu kljub upadu še vedno večja kot v celotni državi (101,9 prebivalec na km2 v letu 2017). V 2018 

se je slika še poslabšala, kar je razvidno s tabele 2. 

  

Število živorojenih je bilo leta 2010 še vedno višje od števila umrlih. V letu 2016 pa beležimo 

že nižje število živorojenih od števila umrlih. Trend števila tistih, ki so se iz občine odselili, je 

bilo višji od števila tistih, ki so se vanjo priselili, je enak že od leta 2010. Če je selitveni prirast 

na 1.000 prebivalcev v občini leta 2010 znašal - 6,2, se je leta 2016 povečal že na -12,6. Za 

lansko leto še ni podatkov, vendar lahko že sedaj ugotovimo, da se občina prazni in da bo 

potrebno v prihodnje storiti več na področju zmanjševanja negativnega selitvenega prirasta in 

krepitvi števila prebivalstva. Občina Črenšovci žal tu deli trend gibanja prebivalstva v regiji. 

  

V drugi polovici leta 2017 je živelo v občini Črenšovci 602 prebivalcev starih do 14 let. Kar 685 

prebivalcev je bilo starih 65 let in več. Podatki kažejo na staranje prebivalstva in slabšanje 

stanja v 2018, kar je razvidno v tabeli 3. Med prebivalci občine je bilo število najmlajših še v 

letu 2010 še vedno večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 93 

oseb starih 65 let ali več. V letu 2016 je bilo že med prebivalci te občine število najstarejših, 

tako kot v večini slovenskih občin, večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je 

prebivalo 107 oseb starih 65 let ali več. To razmerje sicer pove, da je bila vrednost indeksa 

staranja za občino še vedno nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila v 

letu 2016 125). V letu 2017 je bilo več žensk starih 65 let in več, kot žensk starih do 14 let. Pri 

moških pa je bila zadeva obrnjena. 
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Tabela 3: Število prebivalcev po starostnih skupinah – najmlajši vs. najstarejši po 1.1.2018 

Število prebivalcev 0-14 let 65 + let 

Moški 302 306 

Ženske 301 400 

SKUPAJ 603 706 

Vir: SURS, 2018 

 

V občini delujeta 2 vrtca, ki jo letos obiskuje cca. 150 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili 

stari od 1–5 let jih je bilo leta 2016 74 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v 

Sloveniji skupaj (78 %). 

 

V osnovnih šolah v občini Črenšovci se je v šolskem letu 2016/2017 izobraževalno približno 

350 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 160 dijakov. Med 1.000 prebivalci v 

občini je bilo 25 študentov in 13 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev 

povprečno 39 študentov in 15 diplomantov. 

 

Tabela 4: Delovno aktivno prebivalstvo, 1.1.2018 

  število 

Delovno aktivno prebivalstvo - SKUPAJ 580 

Zaposlene osebe - SKUPAJ 459 

Samozaposlene osebe - SKUPAJ 121 

Samozaposlene osebe brez kmetov 87 

Samozaposlene osebe - kmetje 34 

Vir: SURS, 2018 

  

Na ZRSZ je bilo marca 2018 prijavljenih 290 brezposlenih oseb iz Občine Črenšovci. Največ, kar 

153 od prijavljenih na ZRSZ je imelo končano osnovno šolo ali manj. Največ brezposlenih oseb 

v občini, prijavljenih na ZRSZ, je starih nad 55 let. 122 oseb je na ZRSZ prijavljenih že več kot 

36 mesecev. Razmerje brezposlenih glede na spol je približno enako. 
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 Tabela 5: Aktivno prebivalstvo v Občini Črenšovci 

2017 

Stopnja aktivnosti Stopnja delovne aktivnosti Stopnja brezposelnosti 

SKUPAJ Moški Ženske SKUPAJ Moški Ženske SKUPAJ Moški Ženske 

56,2 61,6 51 46,2 51,7 40,8 17,9 16 20 

Vir: SURS, 2018 

  

V letu 2017 je bila stopnja delovne aktivnosti v občini 46,2, kar je nekoliko manj od slovenskega 

povprečja (48,5). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 17,9 % registriranih 

brezposelnih oseb, kar je manj kot v letu 2016 (20%), a bistveno več od povprečja v državi 

(10,7 %). Med brezposelnimi je bilo, kot v večini slovenskih občin, več žensk kot moških. 

 

Povprečna mesečna plača 2018 na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v občini v bruto 

znesku za približno 13 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku 

pa za približno 12 %., kar je bistveno bolje, kot npr. leta 2010, ko je bila bruto plača kar za 20% 

nižja od povprečja Slovenije. Vsak drugi prebivalec v občini je imel leta 2016 osebni avtomobil, 

ki je bil v povprečju star 10 let. 

 

2.2. Indeks razvojne ogroženosti 

 

Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 

podrobneje določa kazalnike in metodo za izračun indeksa razvojne ogroženosti za 

programsko obdobje 2014–2020 ter razvršča razvojne regije (v nadaljnjem besedilu: regije 

NUTS 3) po stopnji razvitosti. Podrobneje določa kazalnike in metodo za izračun indeksa 

razvojne ogroženosti za programsko obdobje 2014–2020 ter razvršča razvojne regije (v 

nadaljnjem besedilu: regije NUTS 3) po stopnji razvitosti. 

 

Kazalniki razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti so: 

-     bruto domači proizvod na prebivalca, 

-     bruto dodana vrednost na zaposlenega, 

-     delež bruto investicij v osnovna sredstva v bruto domačem 

proizvodu, 

-     stopnja registrirane brezposelnosti mladih v starosti 15–29 let, 

-     stopnja delovne aktivnosti v starosti 20–64 let, 

-     delež prebivalstva s terciarno izobrazbo v starosti 25–64 let, 

-     delež bruto domačih izdatkov za raziskovalno in razvojno dejavnost 

v bruto domačem proizvodu, 
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-     delež prečiščene odpadne vode z vsaj sekundarnim čiščenjem v 

izpuščeni odpadni vodi, 

-     delež površine varovanih območij v regiji, 

-     delež ocenjene škode zaradi elementarnih nesreč v bruto domačem 

proizvodu, 

-     stopnja registrirane brezposelnosti, 

-     indeks staranja prebivalstva, 

-     razpoložljivi dohodek na prebivalca in 

-     poseljenost. 

  

Indeks razvojne ogroženosti za regije NUTS 3 se izračuna kot aritmetična sredina 

standardiziranih vrednosti kazalnikov pri čemer se kot metodo standardizacije uporabi 

metodo relativnega odklona od skrajnih vrednosti. Pri vsakem kazalniku sta to regiji z najvišjo 

in najnižjo vrednostjo. Koeficient razvitosti občin 2018 in 2019 je januarja 2018 izračunalo 

Ministrstvo za finance in IRO je merilo za sofinanciranje investicij občin. IRO Občine Črenšovci 

je 0,90, kar pomeni, da je upravičena do sofinanciranja investicijskih projektov iz državnega 

proračuna (24a člen ZFO-1) v višini 90%. Večina pomurskih občin glede na IRO zaostaja za 

Občino Črenšovci. 

 

2.3. Dnevne migracije 

 

Konec leta 2017 je bilo v Sloveniji skoraj 437.500 medobčinskih delovnih migrantov, kar je več 

kot polovica delovno aktivnega prebivalstva. S tokovi delovnih migracij je bila številčno najbolj 

obremenjena občina Ljubljana, najvišji indeks delovnih migracij pa je imela občina Trzin. 

Indeks delovne migracije je v Občini Črenšovci 42,6 po virih SURS 2018. 

 

Indeks delovne migracije je izračunan na podlagi osebe, ki je zaposlena ali samozaposlena na 

območju Slovenije, opazovana glede na kraj dela ali glede na kraj prebivališča ter delovnega 

migranta, opazovanega glede na kraj dela ali glede na kraj prebivališča. Kmetje praviloma ne 

odhajajo (migrirajo) na delo v drugo občino, zato so iz podatkov izvzeti. Osebe, katerih 

teritorialna enota prebivališča ni znana, niso vštete med delovne migrante, upoštevane pa so 

med delovno aktivnim prebivalstvom glede na prebivališče ali glede na kraj dela. Med delovne 

migrante so torej uvrščene delovno aktivne osebe (brez kmetov), za katere sta znani obe 

teritorialni enoti, tako tista, v kateri je delovno mesto, kot tudi tista, v kateri je prebivališče. 

 

Indeks delovne migracije (IDM) je razmerje med številom delovno aktivnih prebivalcev (brez 

kmetov) v določeni teritorialni enoti delovnega mesta in številom delovno aktivnih prebivalcev 

(brez kmetov) v teritorialni enoti prebivališča pomnoženo s 100. Glede na indeks se Občina 

Črenšovci uvršča med pretežno bivalne občine. 
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2.4. Gospodarstvo 

 

Stičišče regij, ljudi in gospodarskih priložnosti Pomurske prometne poti in infrastrukturne 

povezave nudijo priložnost za nadaljnja vlaganja na področju industrije, logistike, izgradnje 

poslovnih con, razvoja pripadajočih storitvenih dejavnosti ter z naravo in ljudmi povezanega 

turizma. To dobro na področju podjetništva izkorišča tudi občina Črenšovci, veliko odprtega 

pa ostaja še na področju turizma. V letih po globalni gospodarski krizi se pomursko 

gospodarstvo spreminja in vztrajno oblikuje iz nekdaj tradicionalnih panog v panoge, kjer 

uporablja najsodobnejše in napredne tehnologije, kjer v skrbi za naravo razvija in koristi 

prednosti, ki jih nudi možnost rabe obnovljivih virov energije, ter proizvaja visoko kakovostne 

izdelke, ki lahko globalno dosegajo najvišjo dodano vrednost.  V občini Črenšovci je glede na 

velikost občine kar veliko podjetij in sicer 234 glede na podatke SURS iz leta 2016. 

 

 Tabela 6: Podjetja, prihodek in zaposlovanje, 2016 

Število podjetij Število oseb, ki 

delajo 

Prihodek [1000 EUR] Število oseb, ki 

delajo na podjetje v 

občini 

234 648 47530 2,8 

Vir: SURS, 2018 

 

Občina Črenšovci ima obrtno cono na 83.500 m2, ki je oddaljena 7 km od avtoceste oz. 

železnice. Poslovna cona zagotavlja osnovno infrastrukturo in optično omrežje ter pogreša 

plinifikacijo, ki je lahko vitalnega pomena za razvoj cone. Cono, ko vsem cone v Prekmurju, 

omejuje zmogljivost eklektičnega omrežja in onemogoča razvoj velikih porabnikov električne 

energije, kot so npr. podjetja, ki se ukvarjajo s podatki. V coni manjka plinovod, ki ga pogrešajo 

tudi potencialni vlagatelji in dober načrt trženja in sam aktiven pristop k trženju cone. 

 

Občina Črenšovci je obmejna občina, ki meji na Hrvaško. Od Madžarske pa je oddaljena cca. 

17 km, Avstrije 30 km. Skupaj z Občino Odranci postaja vedno močnejša in aktualna 

gospodarska točka v Pomurju.  
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Slika 1: Prometni omrežje v Občini Črenšovci 

 
Vir: Geopedia, 2018 

 

2.5. Kmetijstvo1 

 

Jožef Cigan, univ.dipl.inž.kmet, območni kmetijski svetovalec pri KGZ M. Sobota, 2018, navaja, 

da je Občina Črenšovci v svoji strukturi sestavljena iz šestih večjih strjenih vasi panonskega 

značaja. Relief občine je v celoti ravninski, ki je skozi zgodovino bil pod močnim vplivom reke 

Mure. Arhivski zapisi so dokaz, da je pogosto premeščanje struge reke Mure imelo močan vpliv 

na kmetijska tla na katerih danes kmetujejo domačini. Po drugi svetovni vojni prejšnjega 

stoletja so se občani v glavnem ukvarjali z ekstenzivnim kmetijstvom. To pomeni, da je 

sleherna družina obdelovala zemljo in redila domače živali z namenom lastne samooskrbe 

oziroma v manjši meri prodaje tržnih viškov. V zadnjih 30 letih se soočamo z hitrim 

gospodarskim razvojem, ki je v ta del slovenske dežele prinesel velike spremembe na področju 

kmetijstva in nasploh življenja v občine Črenšovci. Vstop Slovenije v EU in druge integracije je 

prinesel v kraje ob reki Muri  spremembe globalnega značaja 

 

Pomen kmetijstva v splošnem gospodarstvu se zmanjšuje. To se kaže pri vseh kazalcih, s 

katerimi običajno opredeljujemo ekonomsko vlogo te dejavnosti, predvsem pa pri deležu 

kmetijstva v skupni ustvarjeni bruto dodani vrednosti (BDV) in deležu aktivnih v kmetijstvu 

oziroma deležu kmetov v delovno aktivnem prebivalstvu. Območje Občine Črenšovci sodi med 

                                                           
1 Poglavje je povzeto po Jožef Cigan, Skrajšani verziji aktualne slike stanja kmetijstva v Občini Črenšovci, 2018 in Uredbi o 

območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo. 
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izjemno pomembna območja za pridelavo hrane v Sloveniji glede na Uredbo o območjih za 

kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo. 

 

Slika 2: Strateška območja za kmetijstvo in pridelavo hrane 

 
Vir: UL RS Št. 71 / 15. 11. 2016 

 

Po besedah Jožefa Cigana je dejstvo, da na račun izobraževanja mladih, odpiranja novih 

delovnih mest v industriji in javnem sektorju ter v zadnjih letih prav pogosti odhod mladih 

delat  čez državno mejo (Avstrija, Nemčija, Švica..) se omogoča koncentracija družinskih kmetij 

na račun sproščanja razpoložljivih kmetijskih površin za tiste, ki to gospodarsko panogo 

jemljejo bolj resno oziroma jo razvijajo in želijo v prihodnje od tega tudi živeti. Danes 

ugotavljamo, da vasi več niso klasično ruralne oziroma podeželske saj se z resnim 

kmetovanjem v vasi ukvarja le okrog 30% družin, ostali so v službah in v bistvu samo na vasi le 

domujejo. Vse te ugotovitve imajo dobro in slabo plat za bodočnost razvoja kmetijstva v 

občini. V letu 2018 je tako v občini vpisanih V REG KMG (register kmetijskih gospodarstev 

MKGP) le še 169 kmetij. Največkrat so to kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z izključno 

poljedelsko pridelavo hrane. Danes ne moremo več govoriti, da je naša občina izrazito 

živinorejska občina. Iz uradnih evidenc je razvidno, da je v občini še samo 13 tržno usmerjenih 

govedorejskih kmetij ter 10 prašičerejskih kmetij. Od živinoreje lahko omenimo tudi 3 tržne 

perutninarske farme, ki so locirane v občini. 

 

Kmetje še vedno pridelujejo poljščine, ki so v kolobarju prisotna že desetletja in sicer koruza, 

pšenica, ječmen, tritikala, rž, ajda, proso, oljne buče, oljna ogrščica, soja, krompir, sončnice in 

še nekaj kultur, ki niso stalnica kolobarja. Pomembno je izpostaviti tudi nekaj tržno usmerjenih 

zelenjadarjev, ki so pridelovalci presne zelenjave in tudi že predelane oziroma dodelane 
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zelenjave za deficitarno slovensko tržišče. Tako je kmetija Sobočan danes največja pridelovalka 

čebule v Sloveniji (več kot 1000 ton letne proizvodnje). 

 

Ugotavljamo, da bi lahko razvoj kmetijske panoge v Občini Črenšovci bi še hitrejši, če bil ob 

podpori lastnikov kmetijskih zemljišč lahko zemljo komasirali oziroma zložili (velika 

razdrobljenost katastra in težka obdelava tal z sodobno kmetijsko mehanizacijo). Nekatere 

kmetijska pridelave zahteva tudi namakanje, ki bi bilo dobrodošlo predvsem za pridelovalce 

vrtnin in tudi poljedelce na slabših prodnatih tleh (npr. k.o. Trnje. 

 

Intenzivna reja domačih živali večjih koncentracij zaradi svojega neposrednega vpliva na okolje 

zahteva podrobnejšo analizo občinskega OPN in definirati, kje bi v bodoče mladi kmetje 

investirali v sodobne objekte namenjene živinoreji (določanje posebni kmetijskih con). 

 

Skratka tudi v prihodnje bodo kmetje v Občini Črenšovci pomembno vplivali na slovensko 

samooskrbo s hrano, ki po strateškega pomena za slovenski živelj. Da bo res tako, bo kmetom 

morala biti naklonjena tudi občinska politika, sovaščani ter vsi, ki živimo v tem občutljivem 

naravnem okolju. Občani se moramo zavedati, da kmet ne prideluje samo hrane, da ne skrbi 

samo za svojo družino ampak, da predvsem vzdržuje in ohranja kulturno krajino na katero smo 

tako ponosni.    

 

2.5.1. Gozd 

 

Po podatkih Zavoda za gozdove imajo najmanjšo povprečno zasebno gozdno posest v občinah 

Odranci, Črenšovci, Lendava in Velika Polana, kjer je povprečna gozdna posest manj kot 0,2 

ha. Velikost zasebne posesti je pomemben omejujoč dejavnik pri pridobivanju lesne biomase 

iz zasebnih gozdov. Pri veliki razdrobljenosti posesti je ekonomski interes lastnikov za 

gospodarjenje z gozdom manjši, stroški pridobivanja so večji, lastnike je težje organizirati. 

Dobava lesne biomase iz gozdov v takih razmerah je logistično bistveno zahtevnejše. 

 

2.5.2. Raba tal 

 

Specifične naravne razmere za kmetijsko pridelavo v Pomurju in s tem v Občini Črenšovci je 

velik delež njiv in nasprotno razmeroma majhen delež travinja (travnikov in pašnikov) in trajnih 

nasadov (sadovnjakov in vinogradov) v strukturi rabe kmetijske zemlje.  

 

V Pomurju se sedaj že skoraj vsakoletno srečujemo z vplivi in posledicami podnebnih 

sprememb, kot je suša, poplave, zelene zime.  

 

Občina Črenšovci ima zanimivo mešanico različnih kamenin, pravzaprav dva ekstrema, ali 

izrazito nepropustne kamenine, ali pa prepustne kamenine. Tako je prst tudi različno dovzetna 

na sušo.   
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Najbolj dovzetna za sušo so intenzivno obdelana polja, kjer z neprimernim izborom kulturnih 

rastlin (slabo odporne na sušo) in neustrezno obdelavo (npr. globoko oranje) sušo nehote 

izzove ali jo dodatno potenci. K suši veliko pripomorejo tudi podnebne spremembe, ki so 

izmerjeno dejstvo. Glaven vzrok zanje so predvsem človeške dejavnosti, sprememba rabe tal 

in izpusti toplogrednih plinov (TGP), zlasti ogljikovega dioksida (CO2). Spremembe podnebnega 

sistema že lahko opazimo v vseh geografskih področjih, tudi pri nas, saj se vremenski vzorci 

hitro spreminjajo. 

 

Slika 3: Območja različne prepustnosti kamninske podlage 

 
Vir: Geografski vestnik 87-2, 2015, 23–41 

Slika 4: Pomurje glede na dovzetnost za sušo 

 
Vir: Geografski vestnik 87-2, 2015, 23–41 
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Slika 5: Geografska tipizacija Pomurja glede na občutljivost za sušo 

 
 
Vir: Geografski vestnik 87-2, 2015, 23–41 

 

2.6. Razvojne investicije in projekti 

 

Občine večino svojih naporov glede pridobivanja državnih in evropskih sredstev usmerijo 

glede na prioritete, ki si jih zada Evropska unija, država Slovenija in seveda, ki si jih zada regija 

v okviru Regionalnega razvojnega programa. Praviloma so vsi ti dokumenti navezujoči se in se 

ne izključujejo.  

 

V glavnem se programske usmeritve, ki zadevajo občine, usmerjajo na: 

- Gospodarske razvojne cilje, ki so namenjeni spodbujanju gospodarstva in razvoju 

poslovnega okolja ter kmetijstva in turizma. 

- Družbene razvojne cilje, ki so namenjeni izboljšanju kakovosti življenja, merjene s 

kazalniki človekovega razvoja, socialnega tveganja in družbene povezanosti.  

- Medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj, ki uveljavljajo načela trajnosti kot 

temeljnega kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, vključno s ciljem izboljšanja 

demografske slike države.  
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2.6.1. Razvojni projekti prijavljeni v DRR 

 

Za vsako programsko obdobje se na ravni posamezne razvojne regije pripravi regionalni 

razvojni program (RRP), ki je temeljni strateški in programski dokument regije. RRP je usklajen 

dokument, kjer se regija poenoti glede razvojnih ciljev ter določa instrumente in oceni vire, 

potrebne za uresničitev le-teh.  Izvedbeni dokument RRP je Dogovor za razvoj regije (DRR), ki 

se sklepa za obdobje štirih let in zajema konkretne operacije. Podpišeta ga predsednik 

razvojnega sveta regije in minister, pristojen za regionalni razvoj. RRP in DRR naj bi se 

pripravljala hkrati s pripravo nacionalnih strateških dokumentov (Strategije razvoja Slovenije, 

Državnega razvojnega programa, Partnerskega sporazuma z EU in operativnih programov za 

izvajanje kohezijske politike EU ter programa razvoja podeželja). Razvojni svet regije imenuje 

za  pripravo RRP in DRR vodjo priprave in vodje posameznih vsebinskih področij, ki vodijo tudi 

vsebinske odbore razvojnega sveta regije. 

 

V DRR je Občina Črenšovci glede na prioritete Republike Slovenije uvrstila naslednje projekte: 

 

Južna kolesarska povezava v Občini Beltinci in Občini Črenšovci 

Namen projekta je izgradnja kolesarske steze od naselja Dokležovje do meje z Občino 

Črenšovci v skupni dolžini 4.610 m, nato nadaljevati s stezo po območju Občine Črenšovci v 

dolžini 1.200 m (naselje Gornja Bistrica) in se preko že izgrajenih odsekov na območju Gornje 

Bistrice in Srednje Bistrice v smeri proti Črenšovcem navezati na občinsko središče. Čas 

izvedbe cca. 6 mesecev. Kolesarske povezave so v pretežni meri že izgrajene, zato projekt 

predvideva le posamezne manjkajoče odseke. Skupna dolžina poti na območju Občine 

Črenšovci je 3,6 km. Namen projekta je povezati naselja z urbanimi središči Občine Beltinci in 

Občine Črenšovci, zagotoviti mobilno dostopnost do delovnih mest v občinskih središčih, 

varnost na šolskih poteh in nasploh večjo varnost lokalnega prometa ob frekventnih poteh ter 

zagotoviti večjo možno prestopa na javni potniški promet. Kolesarske steze se izgrajujejo v 

širini 2,5 m s pripadajočimi bankinami in potekajo med naselji pretežno po kmetijskih 

površinah kjer so pridobljena soglasja posameznih fizičnih lastnikov za gradnjo, v celoti 

potekajo po ravnini. 

 

Kolesarska steza Lendava - Velika Polana - Črenšovci 

Namen projekta je povezati mestno naselje Lendava zvezno z naselji Velika Polana in Črenšovci 

v neposredni okolici, kjer dnevno migrirajo prebivalci in omogočiti varno povezavo v samem 

mestnem naselju Lendava, predvsem z rešitvijo nevarnih odsekov na Kranjčevi in Glavni ulici, 

ter tako spodbuditi in omogočiti prebivalcem varno vožnjo s kolesom na kratkih dnevnih 

poteh. Poudarek je na mladi in starejši populaciji, ki je z vidika mobilnosti ranljiva v prometu. 

Kolesarska povezava bo omogočila povezavo med že izgrajeno infrastrukturo ter se navezala 

na načrtovano regijsko kolesarsko omrežje ter obstoječo Celostno prometno strategijo občine 

Lendava. Pomemben rezultat izgradnje te povezave  je zagotovitev pogojev za dnevno 

mobilnost ker je Lendava srednješolski center, nudi možnosti samostojnega obiskovanja 
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obšolskih dejavnosti v Lendavi ter obisk javnih institucij in s tem omogoča povezavo med kraji 

ne samo znotraj enega kraja temveč 3 občin na večjem območju. Dalje te občine povezujejo 

druge občine in ustvarjajo regijsko kolesarsko mrežo ter s tem ustvarjajo kakovostnejšo 

življenje na podeželju. 

 

Kolesarska povezava bo zgrajena s skladu s standardi in pravilnikom ter bo fizično onemogočila 

transfernega avtomobilskega prometa. Poteka v celoti po ravninskem delu ter za dnevne 

migrante iz Velike Polane ali Črenšovcev omogoča prestopanje na ponujeni JPP do mesta 

Lendava. V enem dnevu je 18 linij JPP iz smeri Hotiza – Lendava, kar omogoča kombinacijo 

kolesa in JPP. 

 

Upravljanje z odpadnimi vodami 

Projekti, ki se nanašajo na upravljanje z odpadnimi vodami, so na rezervni listi DRR in bodo 

financirani, če bodo ostala sredstva na vzhodni kohezijski regiji, saj je Pomurska razvojna regija 

dala prednost projektom vodo oskrbe.  

 

2.6.2. Zakon o financiranju občin (ZFO-1) -sofinanciranje nalog, programov in investicij 

občin 

 

Občinam se zagotavljajo dodatna sredstva državnega proračuna za sofinanciranje: 

• izvajanja posamezne naloge ali programa; 

• investicij; 

• skupno opravljanje nalog občinske uprave 

 

V državnem proračunu se zagotavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno 

javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in 

interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih 

proračunov. Del sredstev se občinam za vsako proračunsko leto zagotavlja v višini šestih 

odstotkov skupne primerne porabe občin (projekti po 23. členu). Za vsako proračunsko leto se 

zagotovi posameznim občinam tudi sredstva za sofinanciranje investicij, ki jih predlagajo 

ministrstva, ter zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje investicij v višini odobrenih sredstev 

strukturne in kohezijske politike Evropske unije. 

 

Občina Črenšovci ima v letu 2018 po 23. členu ZFO-1 do koriščenja enoletnih razpoložljivih 

nepovratnih sredstev 69.631,00 EUR sredstev in 69.054,00 EUR v letu 2019. Enoletna 

razpoložljiva povratna (kreditna) sredstva pa v enaki višini kot nepovratna sredstva za 

posamezno leto. 

 

Iz razpoložljivih sredstev se financirajo infrastrukturni projekti, kot so kolesarske steze, 

pločniki, parkirišča, sredstva pa je možno porabiti tudi za investicije v t.i. družbeno 

infrastrukturo (domovi, vrtci, šole, športni objekti). 
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2.6.3. CLLD - Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 

2014-2020 

 

V programskem obdobju 2014 – 2020 se s kombinacijo različnih virov financiranja skozi 

instrument CLLD, lokalnim akcijskim skupinam (LAS) omogoča izvedba celovitega in 

uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«, kar vpliva na 

uspešnejše uresničevanje lokalnih potreb. Občina Črenšovci je del LAS pri dobrih ljudeh in ima 

v okviru LAS sprejeto Strategijo lokalnega razvoja (SLR), ki jo je za območje LAS pripravilo 

lokalno partnerstvo, katerega del je. Župan Občine Črenšovci je LAS pri dobrih ljudeh je član 

Upravnega odbora LAS in predseduje Skupščini LAS.  

 

Lokalna partnerstva so morala že pri pripravi SLR izhajati iz ključnih izzivov, kot so prispevek k 

ustvarjanju delovnih mest, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, 

žensk in drugih ranljivih skupin.  

 

V okviru prvega poziva LAS pri dobrih ljudeh Občina Črenšovci sodeluje pri 2 operacijah in sicer 

pri projektu Medovita in Integrast.  

 

Nov poziv za oddajo operacij bo objavljen po sprejemu vseh odločb za potrjene operacije.  

 

2.7. Zgodovina in dediščine občine Črenšovci2  

 

V ravninski svet dolnjega Prekmurja, kjer leži Občina Črenšovci, med reko Muro in potokom 

Črnec, so ljudje iz smeri vzhoda prihajali že pred tisočletji. Ob Muri, ki je bila odlična naravna 

pot, se je prišlekom na obeh bregovih odpirala ravnina, zelo primerna za poljedelstvo. 

Tukajšnje prvotne naselbine so iz bakrene dobe (4.-3. tisočletje pr.n.št.), taki naselji sta 

Jagodišče v Črenšovcih iz bronaste dobe (2. tisočletje pr.n.št.) ter tako je znana lokacija Duge 

njive pri Trnju. 

 

Antična doba se je v teh krajih pričela z rimsko osvojitvijo okrog začetka našega štetja. Prinesla 

je dolgotrajno oblast in prve pomembnejše spremembe krajine, ki so bile delo človeških rok. 

Južno od Črenšovcev ohranjeni deli cestne trase z obcestnimi jarki govore o obstoju ceste, ki 

je bila del cestnega omrežja rimskega imperija, ki je vodila med Panonijo in Italijo. Ta je vodila 

do Mure pri vasi Kot in se je nadaljevala na nasprotnem bregu čez Sv. Martin na Muri (takrat 

Halicanum) v smeri proti Ptuju (Petovio). V Trnju so našli več rimskih antonianskih kovancev iz 

3. stoletja, kar je dokaz, da so tod ljudje vsaj prehodno potovali, če že ni bilo stalnih naselij. To 

                                                           
2 Vir: Zgodovina Prekmurja, Ivan Zelko, Pomurska založba 1966, Občina Črenšovci, urednik Franci Just, Franc-

Franc 2008.   
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pa je že obdobje nemirov na Panonski nižini, ko so se različna ljudstva preseljevala in tako ali 

drugače zaznamovala področje. 

 

V 6. in 7. stoletju so se na tem območju pričeli naseljevati Slovani. Avari, živeči v Panonski nižini 

so vedno znova vpadali na to območje, vse dokler ni med leti 796-803 cesar Karel Veliki zavzel 

celotne Panonske nižine vse do reke Donave. Prekmurje je kasneje spadalo pod večjo 

kneževino s sedežem v gradu Blatenski kostel/Blatograd ob zahodni obali Blatnega jezera. Prvi 

močnejši roparski vpadi madžarskih jezdecev konec 9. stoletja pa so naznanili prihod 

Madžarov (Hunov) v Panonsko nižino. 

 

Skozi večji del 10. stoletja so madžarski vpadi opustošili pokrajino in zdesetkali prebivalstvo. 

Ozemlje med Slovenskimi goricami in sedanjo mejo z Madžarsko je bilo nato vse do poznega 

11. stoletja brez trdne oblasti, nekakšen obmejni pas med zahodnim Rimskim cesarstvom in 

madžarsko državo, ki je leta 1000 postala kraljevina in območje z nenadnim udarcem osvojila 

še pred koncem 11. stoletja vse do črte Gornja Radgona-Ptuj in ga vključila v državno ozemlje. 

 

Prekmurje je tedaj postalo sestavni del Kraljevine Madžarske, točneje del dveh obmejnih 

županij, Železno in Zala, in tako je ostalo vse do leta 1919. Madžari so na ozemlju postavili 

stražne stolpe in na razseljeno področje naseljevali Slovane iz drugih področij, na primer 

današnje Slovaške in Slavonije.  

 

V 18. stoletju, času vladanja Marije Terezije je nastopilo obdobje upravnega napredka, pojavili 

so se novi uradi, Razdelili so se nekoč veliki okraji, nastala je nova župnija Beltinci, prvič so 

popisali prebivalstvo, nastal je prvi kataster s katerim so uredili davčne in ostale bremenitve 

ljudstva, leta 1777 je bila ustanovljena nova škofija Szombathely (Sombotel), ki je zajela 

celotno Prekmurje. V tem času je v Črenšovcih začel delovati javni notar. Izdelane so bile prve 

topografske karte področja, ki so vključevale tudi področje Občine Črenšovci pred več kot 220 

leti. 

 

Leta 1807 je bila ustanovljena župnija Črenšovci, ki je vključevala Črenšovce, Trnje, in Žižke, 

ter vse tri Bistrice, prvi župnik je bil Peter Borkovič, ki je prej deloval v Dolnji Lendavi. Kmalu 

po ustanovitvi župnije je v Črenšovcih zrasla prva izobraževalna ustanova, šola, najbližja je do 

takrat bila v Turnišču, kjer so jo postavili že v 16. stoletju luteranci. Novo zgradbo, ki je 

nadomestila staro leseno so zgradili 1860. 

 

Črenšovci so na poti skozi 18. stoletje rasli, se razvijali in sčasoma postali pomembnejši kraj ob 

prometni povezavi. Pojavilo se je vedno več novih obrtnikov, nastal je mešani obrtniški ceh, v 

katerega so se združili tkalci, mlinarji, kovači, kolarji, sodarji, mizarji, mesarji, ključavničarji in 

ostali. Vseeno pa ni bilo gospodarskega napredka v smislu razvoja novih gospodarskih vrst, ni 

bilo vlaganja v razvoj, še zmeraj je gonilna sila preživetja ostajalo kmetijstvo. 
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Takoj po sredini 19. stoletja so v vaseh začele nastajati nove šole, leta 1856 v Srednji Bistrici, 

leta 1902 so odprli še eno v Dolnji Bistrici. V Trnju so jo odprli leta 1894 in leta 1906 v Žižkih. 

Črenšovci so dobili svojo leta 1860, ki je služila več kot 100 let. Do leta 1880 so poučevali v 

domačem jeziku, nato pa ga je izpodrinila madžarščina. Do izbruha prve svetovne vojne je 

področje pridobivalo šole, cerkve in izgubljajo svojo narodnostno identiteto, saj so oblasti na 

silo poskušale pomadžariti prebivalstvo in prepovedalo vsakršno rabo slovenskega jezika. 

 

Po koncu vojne je sledilo leto 1919, ki je prineslo mnogo sprememb, zbor intelektualcev se je 

odločil priključiti področje Prekmurja k novoustanovljeni Kraljevini Srbov, Hrvatov in 

Slovencev, kasneje Kraljevini Jugoslaviji. Ljudje so z agrarno reformo pridobili zemljo grofov, 

nacionalizirana je bila grofija Beltinci. Prekmurje je prešlo pod veliko upravno enoto Maribor, 

male vaške občine so ukinili 1935 in ustanovili novo združeno občino Črenšovci. Novozgrajeni 

Dom (»Naš dom«) je postal tudi prosvetni dom, sedež krajevne knjižnice in ponos kraja. Do 

leta 1928 je delovalo edino telovadno društvo Orel, ki je imelo tudi dekliški oddelek, edinega 

v Prekmurju. Kmalu so pričela nastajati tudi prva gasilska društva, gasilsko društvo Črenšovci 

je eno najstarejših v Prekmurju.  

 

Aprila 1941 je napad nemških čet pomenil začetek druge svetovne vojne za Jugoslavijo, Nemci 

so Prekmurje prepustili Madžarom, ki so ga preprosto pahnili v čas pred 1919. Konec avgusta 

1941 si se na Kamenščicah pri Črenšovcih zbrali prvi aktivisti in privrženci odpora in ustanovili 

zbor OF za Prekmurje, kar pa Madžarom ni ostalo skrito in so nekateri plačali z življenji. Po 

vojni je Prekmurje je postalo del Socialistične republike Slovenije v okviru Jugoslavije. Ta je 

ponovno ukinila Črenšovsko občino in področje upravno dodelila Lendavi, tu je bil od leta 1955 

sedež okraja, nato pa od 1963 sedež občine Lendava. 

 

Občina Črenšovci je bogata z kulturno dediščino, ki priča o dolgi in pestri zgodovini na območju 

sedanje občine. 

 

Najbolj reprezentančna stavba je cerkev Sv. Križa, velika neorenesančna cerkev iz 1860. Pred 

cerkvijo rastejo mogočna stoletna drevesa. Onstran cerkve se nahaja Park spominov, v 

središču katerega je postavljen spomenik padlim v 1. svetovni vojni, okrog spomenika so 

doprsni kipa dr. Franceta Cigana, dr. Ivana Zelka in Jožefa Godine. Osrednji križ na 

črenšovskem pokopališču je postavljen v sklopu groba prvemu črenšovskemu župniku Petru 

Borkoviču. 

 

V središču Črenšovcev, na zelenici nasproti trgovine, je zasajena lipa, ki so jo krajani posadili 

leta 1991 kot poklon novo nastali domovini Sloveniji. Ob lipi stoji spomenik prekmurske 

matere, ki k sebi stiska otroka in zre v daljavo. Spomenik predstavlja poklon prekmurski materi, 

ki je v preteklosti, predvsem v času velikih socialnih stisk in množičnega izseljevanja v tujino, 

predstavljala zatočišče in steber za otroke, družino in pokrajino.  
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Na pročelju stavbe, kjer se nahaja kulturna dvorana in knjižnica je spominska plošča padlim 

domačinom med drugo svetovno vojno. Skozi vse leto potekajo v kulturni dvorani različne 

prireditve. Krajevna knjižnica Črenšovci predstavlja bralno središče občine. V Kleklovem domu 

je danes sedež Občine Črenšovci, v preteklosti pa je predstavljal versko-kulturno središče kraja 

in pokrajine ob Muri.Pred stavbo je kip Jožefa Klekla, duhovnika, publicista in narodnega 

buditelja, ki je imel velik pomen v času združevanja prekmurskih Slovencev z matičnim 

narodom. Stavba je bila v letu 2018 obnovljena in je spomenik kulturne dediščine. 

 

Tabela 7: Kulturna dediščina občine Črenšovci 3 

Ime Varstvo 

Arheološko najdišče Jagodišče, Črenšovci Arheološka dediščina 

Cerkev Sv. Križa, Črenšovci Stavbna dediščina 

Hiša Srednja Bistrica 64 Memorialna dediščina 

Hiša Trnje 109 Stavbna dediščina 

Naš dom, Črenšovci Stavbna dediščina 

Domačija Gabor, Črenšovci Stavbna dediščina 

Domačija Krampač, Črenšovci Stavbna dediščina 

Domačija Škoberne, Črenšovci Stavbna dediščina 

Domačija Dolnja Bistrica 88, 89 Stavbna dediščina 

Klošter, Žižki Stavbna dediščina 

Domačija Tivadar, Trnje Stavbna dediščina 

Domačija Kolarič Stavbna dediščina 

Kapelica, Srednja Bistrica Stavbna dediščina 

Kapelica Sv. Florijan, Žižki Stavbna dediščina 

 

2.8. Naravna dediščina4 

 

Reka Mura s svojim poplavnim pasom predstavlja izjemno naravno dediščino Pomurja in občin 

na tem območju. Poplavni gozdovi, rečni rokavi, mrtvice in pestra kulturna krajina so življenjski 

prostor številnih redkih in tudi že ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Poplavno območje 

predstavlja ključen vir pitne vode Pomurja in dragocen prostor, kjer se lahko poplavne vode 

razlijejo brez povzročanja večje škode ljudem, gozd pa je ob viru lesa tudi neprecenljiv vir 

čistega zraka. Reka je z uravnavanjem nivoja podtalnice in mikroklime pomemben dejavnik 

rodovitnosti tal na poljih vzdolž njenega toka. Mnogim prebivalcem predstavlja območje tudi 

prostor rekreacije in sprostitve.  

                                                           
3 Vir: Zavod za varstvo kulurne dediščine, Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje 

občine Črenšovci, 2008 
4 Vir: povzeto po: Aleksander Koren, univ. dipl. biol., Koordinator projekta coop MDD, Zavod RS za varstvo 

narave 
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Zaradi preteklih posegov človeka so velika naravna pestrost ter številne ekosistemske usluge, 

ki jih reka ljudem zagotavlja, danes ogroženi. Mura na nekaterih mestih poglablja svojo strugo, 

to pa povzroča upad podtalnice in sušenje poplavnih gozdov, mokrišč in kmetijskih zemljišč. V 

preteklosti uravnana struga ima majhno zadrževalno in pretočno sposobnost visokih voda, 

okopnelo ožilje nekdanjih rokavov in mrtvic prav tako več ne zagotavlja teh funkcij. Poplavne 

gozdove poleg spremenjenih hidroloških razmer pestijo tudi številne bolezni in naravne ujme 

ter klimatske spremembe. Bogata kulturna krajina z vlažnimi travišči se zaradi opuščanja rabe 

zarašča ali pa se spreminja v njive. Na nekaterih območjih se srečujemo z neusmerjenim in 

nekontroliranim obiskom, bregove Mure so zasedle številne tujerodne invazivne vrste.  
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2.9. KAKO SMO URESNIČILI DOSEDANJI RAZVOJNI PROGRAM OBČINE ČRENŠOVCI 

V OBDOBJU OD 2012 DO 2017.  

 

Občina Črenšovci je gradila svojo prihodnost na dosedanjih dosežkih in nadaljnji vsestranski 

podpori razvoju človeških virov, ki prispevajo k doseganju višjih standardov na področju 

otroškega varstva, izobraževanja, sociale, zdravstva, kulture, športa in zaščite in reševanja. To 

je dosegala v okviru profesionalnih in civilnih organizacij s ciljem doseganja razvoja na 

področju gospodarstva, kmetijstva, turizma, komunalne infrastrukture ter odnosa do okolja. 

Vse to je temeljilo na prijaznosti, tolerantnosti in visoki stopnji sobivanja prebivalstva ob 

tendenci po zagotavljanju visoke kakovosti življenja, kar predstavlja magnet za naselitev in 

življenje ustvarjalnih ljudi. Taka je bila zastavljena vizija razvoja.  

 

V preteklem programu je strategija opredelila naslednje kvantitativne cilje: 

- Povečanje števila delovnih mest za 5% do leta 2017 

- Zmanjšanje števila brezposelnih za 10% do leta 2017. 

- Povečanje števila podjetij za 10% do leta 2017. 

- Obnova oziroma novogradnja lokalnega cestnega omrežja za 5% do leta 2017.(število 

vseh kilometrov in število km obnovljenih cest) 

- Ureditev komasacije kmetijskih zemljišč v višini 1.400 ha do leta 2017. 

- Ureditev in priključitev na kanalizacijski sistem za 100% prebivalcev do leta 2017. 

- Rekonstrukcija, obnova oz. novogradnja 3% javnih objektov do leta 2017. 

- Rekonstrukcija, obnova oz. novogradnja vodovodnega omrežja za 100% prebivalcev.  

 

Na podlagi dostopnih in prejetih podatkov smo ugotovili sledeče doseganje zastavljenih ciljev. 

V obdobju od leta 2012 do leta 2017 je Občina skupaj z državnimi institucijami ter lokalnimi 

partnerji izvedla 45 od načrtovanih 65 projektov navedenih v izvedbenem delu razvojnega 

načrta občine v celoti kar predstavlja 69,23%. Občina je ob pripravi razvojnega načrta jasno 

izpostavila dejstvo, da se bodo projekti izvajali prioritetno, ob upoštevanju realnih finančnih 

zmožnosti v okviru lastnih in tujih virov. Zato so bili projekti v osnovi rangirani od 1. do 3. 

prioritete. Nekateri projekti so zaradi spremembe na trgu bili izvedeni le delno in sicer 6 

projektov , torej 9,23%. 14 projektov ni bilo izvedenih večina s prioriteto III.  

 

V prvi prioriteti je bilo načrtovanih 36 projektov, od tega se je izvedlo 27 projektov v celoti in 

3 delno. Vlagalo se je v sanacijo cest, izgradnjo pločnikov, ureditev parkirišč ob mrliških 

vežicah, posodobila se je razsvetljava, vlagalo se je v obnove vaških domov ter izgradnjo 

zbirnega centra za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Največji projekt občine in sosednjih 

občin kadrovsko ter finančno je vsekakor izgradnja vodovodnega sistema na območju občine 

in sosednjih občin, katerega nosilec in koordinator je bila Občina Črenšovci. Posebna 

pozornost se je hkrati namenila prometni infrastrukturi in prometu, saj je bilo identificirano, 

da močno vpliva na življenje ljudi in razvoj podeželja.  
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V nadaljevanju bomo pogledali dosego zastavljenih ciljev in kazalnikov na ravni prioritet, 

programov in ukrepov programa ter jih hkrati povezali z zastavljenimi strateškimi 

kvantitativnimi cilji celotnega razvojnega programa.  

 

V okviru urejanja prometne in družbene infrastrukture so dosegli večino zastavljenih ciljev in 

nekatere celo presegli. Sanacija lokalnih cest se je izvedla v dolžini 40 km kar je preseglo 

zastavljeni cilj , izgradili so 3130 m kolesarskih poti, medtem ko je v fazi potrjevanja še odsek 

v dolžini 1520 m. Izgradnja pločnikov je bila izvedena v dolžini 3130 m, v izvedbi trenutno je 

nadaljnjih 700 m. Uredili so parkirišča ob pokopališčih v Žižkih in na Gornji Bistrici. Parkirišča 

so uredili tudi ob OŠ v Črenšovcih in pri vrtcu na Srednji Bistrici. V Žižkih so uredili pokopališče 

in tlakovane poti. Infrastrukturno so investirali v tri vaško gasilske domove in medgeneracijski 

center. V celotni občini so posodobili in nadgradili sistem javne razsvetljave in uredili 

kanalizacijski sistem v naselju Kamenci.  

 

Zastavljeni strateški kvantitativni cilj programa,  obnova oz. novogradnja lokalnega cestnega 

omrežja za 5% do leta 2017 dosežen.  

 

Zastavljeni strateški kvantitativni cilj programa, ureditev in priključitev na kanalizacijski sistem 

za 100% prebivalcev do leta 2017 je v celoti dosežen.  

 

V okviru cilja programa zagotoviti vodo oskrbo in vodo varstvo je bila največja investicija in 

aktivnosti izvedba vodovodnega sistema v dolžini 54 km s pripadajočimi objekti. Izgrajen in 

urejen je zbirni center za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Nadalje je izvedena izgradnja 

vodovodnega nasipa ob reki Muri, delna revitalizacija mrtvice Velika Kocija v organizaciji 

ribiške družine ter izvedeno redno čiščenje odtočnih jarkov.  

 

Z izvedenimi investicijami je občina dosegla zastavljeni strateški kvantitativni cilj programa, 

novogradnja vodovodnega omrežja za 100% vseh prebivalcev občine.  

 

Tretji cilj prvega programa je pokril bele lise širokopasovnega telekomunikacijskega omrežja v 

občini. Trenutno je v izvedbi izgradnja novega in zmogljivejšega omrežja operaterja.  

 

V drugi prioriteti se je občina osredotočila na zagotavljanje ustreznih pogojev za bivanje in 

ustvarjalnost prebivalcev z načrtovanimi 19 in izvedenimi 12 projekti v celoti in 1 projekt delno. 

Posebej se izpostavlja beg prebivalcev v bolj razvita in znanju bolj naklonjena okolja čemu je 

potrebno omiliti trend ter ga obrniti kolikor se da. Na kvaliteto življenja vpliva tudi stopnja 

razvitosti družbenih dejavnosti, kar je osnova za uredite zelenih, športnih in rekreacijskih 

površin kot osnova za razvoj delavnosti in turizma.  

 

Prvi cilj programa je bil vlaganje v izobraževalne ustanove in pospeševanje usposabljanja 

prebivalstva. Cilji so bili doseženi z novogradnjo vrtca pri OŠ Franceta Prešerna v Črenšovcih, 
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kar je bil velik zalogaj za Občino. Nadalje so izvedli energetsko sanacijo obstoječih zgradb šole 

OŠ Franceta Prešerna Črenšovci in OŠ Prežihovega Voranca na Bistrici. Trenutno se izvaja 

ureditev parkirnih površin pri vrtcu Bistrica.  

 

Z izvedenimi investicijami je občina dosegla zastavljeni strateški kvantitativni cilj programa, 

obnova oz. novogradnja 3% javnih objektov do leta 2017.  

 

Drugi cilj programa s spodbujanje preventivnih programov na področju zdravstva, sociale in 

civilne zaščite je z nabavo 4 gasilskih vozil in opreme za vsa PGD v Občini je bil za 3x presežen 

od načrtovanega.  

 

Nadaljnji cilj programa je vlaganje v Športno infrastrukturo in programe na področju športa. V 

Trnju je bil nadgrajen in posodobljen športni center za vaščane Trnja. Delno je bila urejena 

zelenica igrišča NK Bistrica. Izvedena ni bila rekonstrukcija športno rekreacijskega centra v 

Črenšovcih.  

 

Zastavljeni cilj ohranjanje in spodbujanje delovanja kulturnih društev in skrb za ohranitev 

kulturne dediščine, učinkovito delovanje javne uprave in civilne sfere je dosežen le delno. 

Uspešno je izveden projekt ROMA Caravan z vzpostavitvijo čezmejne poti romske kulture in 

dediščine. MK Black Wings so v lastni režiji uredili nove klubske prostore z večnamensko 

učilnico. Izvedena je bila obnova Kleklovega doma v Črenšovcih.  

 

Dosežen ni cilj ohranjanja in spodbujanja poseljenosti v občini, kjer je bil načrtovana 

novogradnja večstanovanjskega objekta v Črenšovcih za potrebe prebivalcev. Kljub temu 

moramo omeniti, da so bila izgrajena dodatna stanovanja v centru vasi v okviru zasebne 

iniciative.  

 

Tretja prioriteta je bila namenjena razvoju podjetništva in turizma, ki dolgoročno zagotavlja 

pogoje za delo in življenje prebivalcev. Po dostopnih podatkih je bilo načrtovanih 5 projektov, 

izvedeni so 3 projekti v celoti in 1 delno. Načrtovana je bila vzpostavitev pogojev za prihod 

zunanjih investitorjev za zagotovitev raznolike gospodarske strukture trga. Izpostavilo se je 

spodbujanje povezovanja med podjetji in večje vključevanje mladih izobraženih kadrov v 

domačih podjetjih. Pomembno je povezovanje nosilcev lokalnega razvoja za kar se je 

načrtovala ustanovitev lokalne razvojne agencije, ki bi skrbela za podjetništvo, turizem in 

kulturo v občini. Do ustanovitve ni prišlo.  

 

Cilj spodbujanja razvoja turizma v občini je delno doseženi z umestitvijo trase Murske 

kolesarske poti kot del državnega kolesarskega omrežja, kar bo občini v prihodnje zagotovili 

sredstva za infrastrukturno vlaganje v traso poti. Prav tako se ohranja ponudba Romov v 

muzeju v Kamencih. V obdobju je bil na razpis Lokalne akcijske skupine LAS pri Dobrih ljudeh 
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prijavljen projekt MEDOVITA, vendar se je njegova izvedba zamaknila zaradi dolgih 

proceduralnih postopkov Agencije za kmetijske trge kot financerja programa.  

 

Izrednega pomena za občino je prav tako razvoj podjetništva s ciljem planiranja podjetniških 

projektov in cilja spodbujanja podjetništva v občini. Za samo zagotovitev razvoja podjetništva 

je bil usklajeno in glede na potrebe in smiselnost umeščeno v občinski prostorski načrt ter bila 

je urejena obrtna cona. Zaenkrat ni bila vzpostavljena Lokalna razvojna agencija za 

spodbujanje podjetništva, turizma in kulture ter cilj preprečevanja bega možganov, na 

katerega predvsem vplivajo širši družbeno ekonomski trendi. Glede na prisotnost regijskih 

institucij pa se postavlja vprašanje, če je sploh smiselna. 

 

V okviru programa so bili navedeni podjetniški projekti s strani zasebnih investitorjev. Po 

dogovoru in konsenzu ožje delovne skupine nima smisla analizirati izvedbe zasebnih projektov, 

ker nanje občina znotraj razvojnega načrta nima direktnega vpliva. Projekt Izgradnja Murske 

kolesarske poti je bil iz lokalnega nivoja umeščen na nivo državne kolesarske poveza, s čem je 

umeščen v financiranje iz NRP RS in je v fazi novelacije dokumentacije. 

 

Četrta in zadnja prioriteta je kmetijstvo in s tem razvoj kmetijske dejavnosti, kjer je bilo 

načrtovanih 5 projektov, v celoti izvedeni 3 projekti in 1 delno. S projekti se podpira odpiranje 

novih delovnih mest in razvoj obstoječih kmetij, prestrukturiranje kmetij in razvoj dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji. Za nadaljnji razvoj je občina definirala pomembnost povezovanja 

turizma, naravne in kulturne dediščine ter podjetništva.  

 

S strani občine je bil delno dosežen cilj spodbujanja kmetijstva v občini s spodbujanjem in 

koordiniranjem postopka komasacij zemljišč, ki je v veliki meri odvisen od kmetov in njihove 

pripravljenosti privolitve v postopke. Neizvedeni so bili projekti z načrtovanih spodbujanje 

prestrukturiranja kmetij in spodbujanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter povezovanja 

kmetijskih gospodarstev.  Ostali projekti znotraj cilja projekti na področju kmetijstva v občini 

so zasebna podjetniška iniciativa na katero program nima direktnega vpliva in jih v skladu z 

dogovorom z ožjo delovno skupino nima smisla analizirati.  

 

Z izvedenimi investicijami je občina delno dosegla zastavljeni strateški kvantitativni cilj 

programa, ureditev komasacije kmetijskih zemljišč v višini 1.400 ha do leta 2017. Občina je 

lansirala postopek s podporo procesu komasacije.  

 

Z izvedenimi investicijami in spremembo razmer na trgu dela je občina dosegla zastavljeni 

strateški kvantitativni cilj programa, zmanjšanje števila brezposelnih za 10% do leta 2017 ter 

ga celo presegla.  

 

Za kazalnik povečanje števila podjetij za 10% in povečanje števila delovnih mest za 5% do leta 

2017 ne moremo trditi, da je dosežen ker statistični podatki za leto 2017 še niso dostopni. V 
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okviru načrtovanih prioritet razvojnega načrta je Občina skupaj s partnerji dodatno prijavila 4 

projekte. 2 projekta se nanašata na ureditev kolesarskih povezav z občino Velika Polana in 

Beltinci, en projekt se nanaša na razvoj rekreativne in turistične ponudbe kraja ter en projekt 

s področja socialnega varstva. Projekti so v fazi potrditve.  

 

 

3. SWOT ANALIZA  

 

Občina Črenšovci ima vso ustrezno osnovno komunalno in prometno infrastrukturo; dve 

osnovni šoli in dva vrtca, sakralne in javne objekte ter bogato naravno in kulturno dediščino, 

ki dajeta ogromno možnosti za razvoj lokalnih in turističnih programov in produktov ter 

podjetniških priložnosti. Zgledno so organizirana in opremljena gasilska društva, ki skupaj s 

službo za civilno zaščito skrbijo za varnost v občini pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Občina je varna z nizko stopnjo kriminalitete. 

 

Občina ima veliko javne športne in rekreativne infrastrukture, ki pa že kliče k prenovi. Krepi se 

nezainteresiranost in nepovezanost prebivalcev, predvsem mladih in na novo priseljenih 

občanov, po vključevanju v javno in družbeno življenje občanov. Prav tako občina ne diha kot 

eno, saj se vasi med seboj ne povezujejo na želeni ravni. Skrbita negativni prirast in staranje 

prebivalstva.  

 

Okrepiti bi bilo potrebno informiranje in obveščanje občanov o dogajanju v občini, aktivirati 

občane, urediti javne urbane površine za druženje (klopi, mize, koši ob javnih poteh s senco 

dreves, igrala, itd.), okrepiti občinsko upravo oz. jo tesneje povezati z regijskimi in lokalnimi 

institucijami, povečati koriščenje javnih objektov za delovanje društev, NVO in KKI, da se 

občina izogne trenutni tendenci, ki jo spreminja v spalno naselje in zamiranju javnega, 

kulturnega in družbenega življenja. Veliko negotovosti prinaša, kot posledica staranja 

prebivalstva, tudi večanje potrebe po institucionalnem varstvu starejših. Prav tako se v občini 

čuti pomanjkanje najemniških stanovanj. 

 

Velika razdrobljenost katastra onemogoča obdelavo tal s sodobno kmetijsko mehanizacijo, 

čeprav sodijo zemljišča v Občini Črenšovci za kakovostna in strateško pomembna za razvoj 

kmetijstva in samooskrbe v Sloveniji. Rešitev je v izvedbi komasacije in aglomelioracije, ki bi 

lahko dali zagon in povečali tržno krepitev kmetij in njihovo specializacijo reka Mura daje veliko 

možnosti in priložnosti, a intenzivno kmetijstvo tudi omejuje z režimom Natura 2000. 

Specializirane kmetije in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetijah pa dobivajo z razglašenim 

biosfernim območjem MURA – Unesco nove možnosti in priložnosti za razvoj višje cenovnih 

produktov.  

 

Kmetije in lokalne ponudnike bo potrebno spodbuditi k večji tržni komunikaciji. Odlične pogoje 

za razvoj sonaravnega kmetijstva in okolja kazijo še vedno prisotna divja odlagališča, slabo 
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vzdrževani jarki, uporaba nedovoljenih fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu, itd. Več skrbi 

po potrebno posvetiti zaraščanje travnatih zemljišč, podnebnim spremembam ter tujerodnim 

vrstam, ki direktno vplivajo na kmetijstvo in okolje ter posledično na občane.  Skrbi lahko tudi 

urbanizacija vasi navzven, čeprav jo sedaj kar uspešno preprečuje zakonodaja.  

 

Občina ima urejeno gospodarsko obrtno cono z razpoložljivimi parcelami in dostopom do 

avtoceste, ki pa potrebuje ustrezno tržno komuniciranje za privabljanje investitorjev, da bi se 

lahko učinkoviteje polnila. Prav tako je potreben razmislek, kako strukturo podjetij si občina 

želi in kakšno delovno silo ima na razpolago. Občina ima močno tradicijo družinskih malih in 

srednjih podjetij, ki niso vezana na eno veliko podjetje ter ugodno geografsko lego. Leži na 

vrelcih termo mineralne vode in ima v ta namen že ustanovljeno javno-zasebno podjetje  in 

dana priložnost, da se razvije v regijski razvojni center za geotermijo, saj ga regija pogreša.  

 

Občina ima ugodne pogoje za razvoj turizma, a žal od turizma zelo malo dobi. Potrebna bo 

analiza možnosti razvoja turizma in identifikacija potencialnih atrakcij, ki jih je realno možno 

nameniti turizmu, saj občina nima namestitvenih kapacitet, turističnih storitev in produktov 

ter ne vlaga v atrakcije (npr. kot podan predlog na delavnicah: moderen minigolf za vse 

generacije – potencialno: minigolf središče regije). Kulturne znamenitosti so slabo označene 

in za turista nevidne. Velik problem glede na trende v regiji in državi lahko postane 

pomanjkanje ustrezne delovne sile, beg možganov in beg kapitala. Krepitev turističnih atrakcij 

v okolici pa spremeni občino Črenšovci v tranzitno občino, kjer turisti ne porabijo niti centa. 

Povsem neizkoriščen je tudi romarski turizem. 

 

Občina ima bogato ohranjeno kulturno in naravno dediščino. Iz teh krajev izhajajo Ferdo 

Godina, Ivan Zelko,… a na svojo dediščino ne opomni mimoidočega in zdi se, da jo pozablja še 

sama. Naravna dediščina območja je neprecenljiva in za njeno interpretacijo bo potrebno 

nameniti nekaj več napora v dogovarjanje in usklajevanje z državo in denacionalizacijskimi 

upravičenci. Zagrabiti bo potrebno priložnosti, ki jih dajeta tako naravna, kot kulturna 

dediščina in spodbuditi razvoj turizma, podjetništva in kmetijstva preko raznih spodbud, 

povezovanja in usposabljanja.  

 

Spodbuditi bo potrebno prebivalce, da vlagajo v energetsko sanacijo stavb, smotrno ravnajo z 

odpadki, zmanjšajo vnašanje tujerodnih rastlin ter skrbijo za njihovo odstranjevanje in ne 

vnašajo v naravo škodljivih in prepovedanih snovi, itd. Prav tako bo dolgoročno potrebno 

spodbuditi alternativne možnosti mobilnosti, ki jih izgrajena infrastruktura nudi (javni prevoz, 

kolesarjenje, hoja, e-vozila, itd.). 
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Tabela 8: SWOT ANALIZA  

PREDNOSTI: PRILOŽNOSTI: SLABOSTI: NEVARNOSTI: 

DRUŽBA 

Vrtca in Osnovni 

šoli; 

Bogato nesnovna 

kulturna 

dediščina;  

Ustno izročilo;  

Zelena območja v 

lasti občine ; 

Veliko število 

delujočih društev;  

Močna tradicija in 

dobra 

organiziranost 

gasilskih društev; 

Varnost. 

 

Medgeneracijsko  

povezovanje;  

Rekreacija v naravi;  

Podpora društvom in 

NVO in njihovim 

programom; 

Krepitev sodelovanja z 

regijskimi institucijami; 

Aktivno državljanstvo;  

Tradicija kot silnica 

razvoja; 

Interpretacijske točke 

naravne dediščine; 

Zdrav življenjski slog; 

Vseživljenjsko učenje. 

 

Negativni prirast;  

Staranje prebivalstva; 

Krepitev samo 

izolacije prebivalcev, 

predvsem mladih; 

Nepovezanost;  

Preživeli koncepti;   

Urbana oprema; 

Mala občinska uprava;  

Neizkoriščeni javni 

objekti in njihovo 

vzdrževanje; 

Malo število javnih 

stanovanj.  

 

Spalno naselje;  

Večanje potrebe po 

institucionalnem 

varstvu starejših; 

Zamiranje javnega, 

kulturnega in 

družbenega 

življenja. 

 

PREDNOSTI: PRILOŽNOSTI: SLABOSTI: NEVARNOSTI: 

KMETIJSTVO  

Sprejet OPN;  

Reka Mura;  

Kvalitetna 

kmetijska 

zemljišča;  

Večje kmetije s 

specializacijo in 

diverzifikacijo 

ponudbe;  

 

Napredne in tržno 

naravnane kmetije; 

Rast povpraševanja po 

lokalni hrani;  

Dopolnilna dejavnosti na 

kmetijah;  

Urbanizacija navznoter;  

Samooskrba lokalna 

oskrba v javnih zavodih;  

Vzpostavitev trga 

zemljišč;  

Nišna kmetijska 

dejavnosti;  

Območja za živinorejo in 

živilsko-predelovalne 

obrate;  

delovanje NVO. 

 

Zaraščanje travnatih 

površin; 

Neizpeljan postopek 

komasacije in 

agromelioracije;  

Natura 2000;  

Vzdrževanje (jarki, 

odvodnja,…);  

Nepoznavanje 

ponudbe lokalnih 

kmetij. 

 

Nadaljnje 

zaraščanje;  

Podnebne 

spremembe; 

Globalno 

segrevanje; 

Onesnaževanje 

okolja; 

Urbanizacija vasi 

navzven; 

Tujerodne vrste in 

škodljivci; 

Kmetijska politika 

Slovenije in EU. 
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PREDNOSTI: PRILOŽNOSTI: SLABOSTI: NEVARNOSTI: 

GOSPODARSTVO IN TURIZEM 

Gospodarsko-

obrtna cona; 

MSP – niso 

popolnoma 

odvisna od enega 

velikega podjetja; 

PGZ in OOZ; 

Transportni 

koridorji in 

infrastruktura; 

Tradicija 

obrtništva in 

podjetništva. 

 

 

 

 

Koriščenje geotermalne 

energije in vzpostavitev 

razvojnega centra;  

Družbeno in okoljsko 

osveščena podjetja; 

Povezovanje; 

Izboljšanje učinkovitosti 

podjetij in zagonskih 

podjetij; 

Krožno gospodarstvo;  

Identifikacija možnosti 

razvoja turizma; 

Znamčenje in 

pozicioniranje 

razvoj novih turističnih in 

navezujočih se 

produktov; 

Danosti za razvoja 

zelenega in kulturnega 

turizma; 

Vlaganje v atrakcije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staranje delovne sile; 

Majhen bazen 

razpoložljive delovne 

sile; 

Socialni transferji ne 

stimulirajo 

dolgotrajno 

brezposelnih k 

zaposlovanju; 

Beg možganov; 

Dostopnost do 

finančnih sredstev; 

Venture / semenski 

kapital; 

Promocija in trženje 

gospodarsko-obrtne 

cone in zasedenost le-

te; 

Skromne turistične 

storitve in produkti; ni 

namestitvenih 

kapacitet; 

Slabo označene in 

neustrezno urejene 

obstoječe turistične 

znamenitosti. 

 

Globalni vplivi na 

gospodarstvo; 

Nejasna strateška 

usmerjenost 

države; 

Beg kapitala;  

Konkurenčnejše 

destinacije in 

občine; 

Načrtovanje v 

prostoru za 

potrebe kapitala; 

Socialna politika 

države. 
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PREDNOSTI: PRILOŽNOSTI: SLABOSTI: NEVARNOSTI: 

KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA 

Bogata ohranjena 

kulturna in 

naravna dediščina 

območja;  

Območje Natura 

2000 

UNESCO 

Biosferno 

območje Mura;  

Bogata sakralna 

dediščina 

območja;  

Bogata zgodovina 

območja;  

Pomembne 

osebnosti, 

Splošna 

naraščajoča skrb 

za okolje. 

  

 

 

Nastajajoče 

pentalateralno Biosferno 

območje Mura-Drava-

Donava; 

Potencial za razvoj 

turizma in storitev na 

podeželju; 

Koriščenje naravne in 

kulturne dediščine; 

Vključevanje v 

izobraževalne programe 

šol; 

Krepitev društvenega 

življenja. 

 

Ni razlagalnih tabel;  

Pomanjkljiv pretok 

informacij o kulturnih 

dogodkih;  

Nizko vedenje 

občanov o lastni 

dediščini; 

Divja odlagališča 

odpadkov;  

Ogrevanje na fosilna 

goriva; 

Energetsko potratne 

stanovanjske hiše. 

 

  

Propadanje 

naravne in kulturne 

dediščine območja;  

Pozaba lokalne 

zgodovine,  

tradicije in 

običajev;  

Izguba identitete 

lokalnega okolja;  

Ideje se ne 

uresničijo ker ni 

pravih nosilcev in 

konkretizacije idej  

Zastoj pretoka 

informacij; 

Zaraščanje in vnos 

tujerodnih vrst;  

Podnebne 

spremembe; 

Globalno 

segrevanje; 

Onesnaževanje 

okolja. 
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4.  OBČINA ČRENŠOVCI 2023 

 

4.1. Vizija občine Črenšovci  

 

Razvojni program predstavlja dolgoročni pogled in smer razvoja občine Črenšovci. Vizija je 

oblikovana na podlagi predlogov in pogledov občanov na izzive v prihodnosti. V prihodnjih 

poglavjih predstavljamo pogled in konkretne predloge za spremembe in razvojno smer občine.  

 

 

ČRENŠOVCI 2023 SO PRIVLAČNA, AKTIVNA IN PRODORNA OBČINA, KI SPODBUJA 

POVEZOVANJE TER SONARAVNI RAZVOJ. OBČINA PONUJA VSE KAR POSAMEZNIK, DRUŽINA 

ALI PODJETJE POTREBUJE ZA RAZVOJ IN KVALITETNO ŽIVLJENJE.  

 

 

Ključne vrednote z vidika prebivalcev nam sporočajo kaj je za nas pomembno, želeno in nas 

motivira za življenje v občini. Vrednote nam omogočajo uresničitev vseh potencialov, ki 

izhajajo iz osebnega, družbenega ali splošnega vidika.  

 

 

KLJUČNE VREDNOTE: 

 

• Tradicija 

• Družina  

• Zdravje 

• Trajnost  

• Poštenost  

 

Kot smo navedli, so elemente vizije, vrednote, tematska področja ter projekte sooblikovali 

občani kot udeleženci na delavnicah in skozi konkretne predloge projektov, občinski organi in 

ključni partnerji Občine.  
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4.2. TEMATSKA PODROČJA, UKREPI, PODUKREPI IN PROJEKTI  

 

Za uresničitev vizije smo zastavili 5 tematskih področjih, ki se konkretizirajo skozi ukrepe, pod 

ukrepe ter konkretne projekte, ki smo jih skozi delavnice oz. čez poletje 2018 prejeli od 

zainteresirane javnosti ali so že del NRP-ja.  

 

Snovanje načrta smo pričeli s celostno analizo splošnega ekonomskega, družbenega in 

socialnega okolja. Hkrati smo pogledali realizacijo projektov in dosego zastavljenih ciljev 

prejšnjega razvojnega obdobja občine. Na podlagi osnovne analize smo zastavili 4 ključna 

področja: družba, kulturna in naravna dediščina ter turizem in gospodarstvo ter kmetijstvo.  

 

Na osnovi analize smo na delavnice povabili širšo javnost, NVO, občinske organe in 

predstavnike gospodarstva ter skupaj z njimi pregledali izzive v prihodnosti in načrtovali 

razvojne korake. Na podlagi osnovne analize ter delavnic je bila narejena analiza prednosti in 

pomanjkljivosti ter priložnosti in nevarnosti (t.i. analiza SWOT). Na podlagi SWOT analize so se 

opredelile potrebe ukrepanj, ki se odražajo skozi tematska področja, ukrepe, pod ukrepe in 

konkretne projekte.  

 

Vsako tematsko področje ima zastavljeni strateški cilj in kazalnike, s katerimi se spremljajo 

učinki dosege strateškega cilja. Cilj se dosega skozi predvidene ukrepe in projekte, ki so 

rangirani glede na prioritete za dosego ciljev. Ukrepi s prioriteto 1 (P1) so nujni za dosego 

zastavljenega cilja in imajo že načrtovane ali zagotovljene vire za pridobitev financiranja, v 

določenih primerih vidijo možne vire financiranja. Nekateri ukrepi so že v fazi potrditve 

načrtovanih ukrepov ali so v fazi izvajanja.  

 

Ukrepi s prioriteto 2 (P2) so pomembni za dosego ciljev tematskega področja in celotno vizijo 

programa vendar še nimajo zagotovljenih virov financiranja ali izvedbe. Njihova realizacije je 

bolj tvegana in je v celoti vezana na zunanje vire. Ukrepi s prioriteto 3 (P3) imajo najmanjši 

vpliv na dosego ciljev in njihovo financiranje in izvedba nista predmet lastnih virov ter zunanjih 

virov.  

 

TEMATSKA PODROČJA  

TEMATSKO PODROČJE 1: AKTIVNA IN DINAMIČNA OBČINA ČRENŠOVCI ZA VSE GENERACIJE  

TEMATSKO PODROČJE 2: ZDRAV ŽIVLJENSKI PROSTOR NA PODEŽELJU  

TEMATSKO PODROČJE 3: UGODNO OKOLJE ZA RAZVOJ KMETIJSTVA  

TEMATSKO PODROČJE 4: UGODNO OKOLJE ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA  

TEMATSKO PODROČJE 5: UČINKOVITA IN DOSTOPNA OBČINA ČRENŠOVCI   

 

Znotraj tematskih področij je identificiranih 13 UKREPOV IN 30 PODUKREPOV.  
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TEMATSKO PODROČJE 1: AKTIVNA IN DINAMIČNA OBČINA ČRENŠOVCI ZA VSE GENERACIJE  

 

Namen tematskega področja je skozi učinkovito komunikacijo in ukrepe zagotoviti aktivacijo 

in interes občanov po vključevanju v aktivno življenje v občini. Skozi urejeno osnovno javno 

infrastrukturo omogočiti kvalitetno osnovno izobraževanje otrok in mladine, skozi 

spodbujanje prenove programov NVO vključevanje vseh generacij in podporo starejšim in 

starostnikom – starostni skupini, ki raste. Skupaj z NVO in regijskimi organizacijami bo Občina 

glede na potrebe različnih generacij oblikovala programe, jih širila in izboljšala ter tako 

omogočila kvalitetno preživljanje prostega časa. Pri tem bo Občina upoštevala interese vseh 

skupin občanov v skupnosti.  

 

Strateški cilj 1 Aktivni prebivalci z znanjem v dinamično prihodnost  

 

Kazalniki :  

Število novih programov za vse generacije (6)  

Število obnovljenih javnih objektov (2) 

Število novih km kolesarskih stez (5500 m) 

 

1. Ukrep 1 AKTIVNI OBČANI IN POVEZANA DRUŽBA  

Predlaga se nadgradnja in povezovanje obstoječih programov NVO kateri cilj je večje 

vključevanje občanov v družbeno življenje in dogodke čez vse leto. Povezana družba je 

osnovni pogoj za nudenje podpore občanom, ranljivim skupinam in programov institucij v 

regiji, ki izvajajo institucionalno varstvo starejših s ciljem izboljšanja kvalitete življenja vseh 

ciljnih skupin.  

PODUKREP 1: Aktivni pristop k skrbi za starejše in ranljive ciljne skupine in 

ponudbo skupnostih storitev, P1 

• PROJEKT: Integrast (Ocenjena vrednost 71.885,40 eur) 

 

PODUKREP 2: Aktivno delovanje društev in povezovanje v društvih in med NVO-

ji, P2 

 

2. Ukrep 2 Z ZNANJEM V PRIHODNOST  

Zagotavljanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za institucionalno varstvo otrok in 

njihovo izobraževanje je ena izmed osnovnih nalog lokalne skupnosti. Znotraj ukrepa 

se predvidevajo obnove javnih objektov ter prilagoditev standardom mladih družin. 

Tovrstno vlaganje je pogoj za ohranjanje in privabljanje mladih družin v občino.  

 

PODUKREP 3 : Obnova javnih objektov, P1 

• PROJEKT: Obnova vrtca Bistrica (Ocenjena vrednost 

500.000,00 eur) 
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• PROJEKT: Obnova telovadnice in atletske steze OŠ 

Črenšovci (Ocenjena vrednost 700.000,00 eur) 

 

3. Ukrep 3 RAZGIBAJMO OBČINO ČRENŠOVCE   

Občina Črenšovci razpolaga z bogato mrežo športnih, rekreativnih površin in 

večnamenske infrastrukture, ki omogočajo izvedbo športnih programov in rekreacije 

in družabnega življenja. Infrastruktura je razvejana in zahteva visok vložek vzdrževanja 

in sanacije. Program predvideva, da so vložki v prihodnje načrtovani s poudarkom na 

združevanju programov in specializaciji infrastrukture, ki omogoča kvalitetno in 

raznoliko družbeno dejavnost. Posebna pozornost bo namenjena tudi izgradnji 

kolesarskega omrežja za katerega ima občina ugodne naravne pogoje ter že 

zagotovljena sredstva. Programi društev naj bodo v prihodnje dostopni, z okoljem 

povezani in zanimivi za širše ciljne skupine.  

 

PODUKREP 4: Obnova in izgradnja specializiranih športnih površin, P3 

• PROJEKT: Obnova ŠRC Črenšovci (Ocenjena vrednost 

750.000,00 eur) 

 

PODUKREP 5 : Spodbujanje rekreacije občanov, P2 

• PROJEKT: MEDOVITA (Ocenjena vrednost 41.800,00 eur) 

• PROJEKT: Financiranje novih in prenovljenih programov 

NVO (Ocenjena vrednost 80.000,00 eur) 

 

PODUKREP 6: Kolesarska mreža občine Črenšovci (5500 m novih kolesarskih 

stez), P1 

• PROJEKT: Kolesarske steza Beltinci - Bistrica  (Ocenjena 

vrednost, 250.000,00 eur) 

• PROJEKT: Kolesarska steza Lendava – Velika Polana - Žižki 

(Ocenjena vrednost 165.656,37 eur) 

• PROJEKT: Ureditev kolesarske steze D. Bistrica do Jula 

Marof (Ocenjena vrednost, 180.000,00 eur) 

• PROJEKT: Ureditev kolesarske steze Črenšovci -Trnje – 

Gomilica (Ocenjena vrednost 400.000,00 eur) 

• PROJEKT: Ureditev kolesarske steze Trnje - Žižki 

(Ocenjena vrednost, 90.000,00 eur) 

• PROJEKT: Kolesarska steza Murska kolesarska pot 

(Ocenjena vrednost 500.000,00 eur) 

 

PODUKREP 7: Pohodne poti ob reki Muri in potoku Črnec, P2   
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4. Ukrep 4 AKTIVACIJA POTENCIALOV KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE OBMOČJA  

Občina ima bogato kulturno in naravno dediščino okolja  kateri mora nameniti več 

napora. Interpretacija in ohranjanje dediščine tako snovne kot nesnovne je pogoj za 

gradnjo lastne identitete ter razvoj družbenega življenja. Aktivnosti bodo namenjene 

ohranjanju že zbranih zbirk in nadgradnji le-te, krepitvi sodelovanja z regionalnimi 

institucija s področja kulture, muzejske dejavnosti ter naravo varstva. Identificirati bo 

potrebno potenciale, ki jih dediščina nudi za razvoj turizma, podjetništva, kmetijstva in 

izobraževanja.  

 

PODUKREP 8: Kulturna in etnološka dediščina, P2 

• PROJEKT: Obnova gasilske zbirke Žižki (Ocenjena 

vrednost 50.000,00 eur) 

• PROJEKT: Ureditev gasilske zbirke Dolnja Bistrica 

(Ocenjena vrednost 70.000,00 eur) 

• PROJEKT: Obnova sakralnih znamenj v občini (Ocenjena 

vrednost 80.000,00 eur) 

 

PODUKREP 9: Podpora kulturnim dogodkom v občini, P2 

• PROJEKT: Sofinanciranje dogodkov (Ocenjena vrednost, 

10.000,00 eur) 
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TEMATSKO PODROČJE 2: ZDRAV ŽIVLJENSKI PROSTOR NA PODEŽELJU  

 

Zdrav življenjski prostor je eden izmed ključnih kriterijev za kvalitetno in privlačno življenjsko 

okolje. Skrb za naravne vire, kot so voda, zrak, prst, vodne vire, gozd in polja so pomembni 

glede na pritiske z vidika razvoja in urbanizacije okolje. Občina mora poskrbeti za čisto vodo, 

odvajanje in čiščenje odpadnih voda, odlaganje odpadkov ter ustrezno prometno 

infrastrukturo. K privlačnemu prostoru sodi tudi urbana oprema, ki prostoru nameni območja 

druženja in gibanja otrok in starejših. Mlade družine skozi urbanizacijo navznoter pridobijo  

kvalitetna območja za gradnjo in priselitev v občino. Obstaja vedno težnja po novih zazidalnih 

površinah za gradnjo individualnih hiš, ki pa jih vedno bolj omejuje zaostrena zakonodaja, ki 

ščiti kmetijska zemljišča, in posledično OPN. Območje občine Črenšovci zajema tudi območje 

NATURA 2000, ki nudi priložnost za razvoj rekreacije, interpretacije narave in drugih 

gospodarskih dejavnosti. Z razglasitvijo območja biosfernega rezervata MURA pri Unesco MAB 

programu je ta priložnost še večja. Občina mora zagotoviti priključitev v vse načrtovane 

projekta s tega področja v prihodnih letih.   

 

Strateški cilj 2 Zdravo in urejeno okolje po meri vseh občanov in generacij  

 

Kazalniki: 

Število km saniranih prometnih površin (2000 m ) 

Število saniranih čistilnih naprav (1) 

Število nove urbane opreme (10 kpl.)  

Število programov interpretacije narave na območju Natura 2000 (3)  

 

5. Ukrep 5  ČISTO IN PRIVLAČNO ŽIVLJENJSKO OKOLJE  

Urejena komunalna infrastruktura sodi med izvirne naloge občine. Učinkovito varstvo zraka, 

tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in varstva okolja 

na splošno dvigajo privlačnost kraja za življenje in bivanje. Velik poudarek v tem razvojnem 

delu je predvsem na oskrbi s pitno in ustrezno vodo ter na odvajanju ter čiščenju odpadnih 

voda. Določena infrastruktura je dotrajana in zahteva nadgradnjo ter ustrezno sanacijo 

infrastrukture. Poudarek bo tudi na zagotavljanju dodatnega vodnega vira, ki bi doprinesel k 

kvalitetnejši pitni vodi. Občina se prav tako sooča z odlaganjem odpadkov na divja odlagališča 

v naravi in na neprimerna mesta, kot so zabojniki ob javnih objetih. Napor bo vložila v 

komunikacijo in ozaveščanje občanov ter sanacijo divjih odlagališč na dolgo rok.  

 

PODUKREP 10: Oskrba s pitno vodo, odvajanje,  čiščenje odpadnih in 

meteornih voda, P1 

• PROJEKT: Sanacija in adaptacija čistilne naprave 

Črenšovci in Bistrica (Ocenjena vrednost 2,6 mio eur) 

• PROJEKT: Sanacija glavnega kolektorja kanalizacija 

(Ocenjena vrednost 1,3 mio eur) 
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• PROJEKT: Nov rezervni vodni vir za potrebe vodovodnega 

sistema A (Ocenjena vrednost 120.000,00 eur) 

• PROJEKT: Odvajanje meteornih voda na območju Občine  

(Ocenjena vrednost 250.000,00 eur) 

 

PODUKREP 11 : Celostno ravnanje z odpadki, P2 

• PROJEKT: Čista občina Črenšovci - Ozaveščanje in aktivacija 

občanov (Ocenjena vrednost 10.000,00 eur) 

• PROJEKT: Sanacija divjih odlagališč (Ocenjena vrednost 

25.000,00 eur) 

• PROJEKT: Učinkovito delovanje medobčinskega inšpektorata 

   

6. Ukrep 6 : LEPŠA IN PRIVLAČNA PODOBA VASI IN VAŠKIH JEDER  

Ena izmed glavnih nalog v tem obdobju do zagotavljanje varne in hitre dostopnosti do 

vseh ulic v občini. Prav tako se bo Občina usmerila v umirjanje prometa predvsem na 

območjih, ki so namenjeni gibanju in igranju otrok, npr. kot so območja šol, igrišč in 

rekreativnih površin. Z namenom ohranjanja mladih družin v občini in privabljanja 

novih družin, bo vlagala v ukrepe preoblikovanja poselitve navznotraj v občini.  

 

PODUKREP 12: Posodobitev cestne infrastrukture in ukrepi umirjanja prometa, 

P2 

• PROJEKT: Sanacija lokalnih cest (Ocenjena vrednost 

500.000,00 eur) 

• PROJEKT: Umirjanje prometa (Ocenjena vrednost 10.000,00 

eur) 

• PROJEKT: Ureditev pločnika (Ocenjena vrednost 180.000,00 

eur) 

 

PODUKREP 13: Postavitev urbane opreme, P3 

• PROJEKT: Ureditev otroškega igrišča na Dolnji Bistrici in Gornji 

Bistrici (Ocenjena vrednost 14.500,00 eur) 

• PROJEKT: Ureditev vaškega središča Gornja Bistrica, (ocenjena 

vrednost 150.000,00 eur) 

 

PODUKREP 14: Podpora preoblikovanju poselitve navznotraj v občini, P2 

• PROJEKT: Podpora mladim družinam za ohranjanje prebivališča ali 
selitev v občino s sofinanciranjem ukrepov za ureditev prebivališča   
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7. Ukrep 7 : Narava in ukrepi na področju Natura 2000  

Reka Mura s svojim poplavnim pasom predstavlja izjemno naravno in kulturno 

dediščino Pomurja. Poplavni gozdovi, rečni rokavi, mrtvice in pestra kulturna krajina so 

življenjski prostor številnih redkih in ogroženih  rastlinskih in živalskih vrst, zaradi česar 

ima območje številne nacionalne in mednarodne naravovarstvene statuse. Med njimi 

je tudi status evropsko pomembnega varstvenega območja - območja Natura 2000. 

Vključitev v regijske projekte omogoča razvoj območja, nove podjetniške priložnosti in 

dostop Občini do kohezijskih sredstev. Sodelovanje pri akcijskih načrtih pa vplivanje na 

sam akcijski načrt ter uveljavljenje interesov Občine na tem območju. Projekti se 

izvajajo v sodelovanju z regijskimi in drugimi vladnimi institucijami.  

 

PODUKREP 15: Vključitev v regijski projekt Biosferno območje MURA (Ocenjena 

vrednost 3.000,00 eur), P3 

 

PODUKREP 16: Interpretacija in doživljanje narave območja natura 2000 Mura, 

P1 

• PROJEKT: Dežela mrtvic (Ocenjena vrednost 350.000,00 eur) 

• PROJEKT: Kulturna krajina, mokrotni travniki (Ocenjena 

vrednost 500.000,00 eur) 

 

PODUKREP 17: Obnova rečne dinamike in vodnih habitatov, P2  

• PROJEKT: Obnova mrtvice Velika Kocija v sodelovanju z 

ZRSVN (Ocenjena vrednost 200.000,00 eur) 

• PROJEKT: Obnova rokavov ob reki Muri v sodelovanju z 

ZRSVN (Ocenjena vrednost 300.000,00 eur) 
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TEMATSKO PODROČJE 3: UGODNO OKOLJE ZA RAZVOJ KMETIJSTVA  

 

Strateški cilji slovenske Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in 

živilstva do leta 2020 (Ur. l. RS 25/11), so zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo 

varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane, povečanje konkurenčne sposobnosti 

kmetijstva in živilstva, trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom 

povezanih javnih dobrin ter zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja. 

Kmetijska območja občine Črenšovci sodijo med trajno varovana kmetijska zemljišča Slovenije, 

ki se varujejo pred spremembo namembnosti in degradacijo. 

 

Zavedati se je potrebno, da so za kmetijstvo najpomembnejši naravni vir tla, ki so zaradi 

dolgega nastajanja glede na dolžino človekovega življenja neobnovljivi naravni vir. Rodovitnost 

tal na splošno v svetu pada, zato je ohranjanje rodnosti tal in proizvodnega potenciala 

kmetijskih zemljišč nujen ukrep. Kmetijska zemljišča pa je potrebno zavarovati tudi pred 

erozijo tal, ki jo pospešeno povzročajo podnebne spremembe (okrepljen veter, poplave). 

Občina mora spodbujati ohranjanje in krepitev sonaravnega kmetijstva skozi ukrepe, ki 

omogočajo lažje pogoje za kmetovanje. Spodbujati mora dialog med lastniki zemljišč v okviru 

procesa združevanja zemljišč, pri ukrepih, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke 

lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijsko zemljišče ter dajati podporo pri investicijah 

kmetijskega gospodarstva (npr. namakanje, živinoreja, razvoj lokalne ponudbe hrane, itd.). 

 

Strateški cilj 3 Zagotovljeni pogoji za ugoden razvoj kmetijstva  

 

Kazalniki:  

Izveden postopek komasacij (1) 

Izveden postopek aglomelioracije (1) 

Število izvedenih mehkih ukrepov za spodbujanje lokalne oskrbe in samooskrbe (1) 

 

8. Ukrep 8: KOMASACIJE IN AGLOMELIORACIJE  

Zemljiška razdrobljenost kmetij in za kmetijsko pridelavo neugodne talne in vodne razmere 

na kmetijskih zemljiščih predstavljajo resnejše ovire za razvoj kmetijstva tudi v Občini 

Črenšovci, kar neugodno vpliva tako na razvoj občine in regije. Pravno urejanje zemljiških 

razmerij in fizično preurejanje zemljišč zahtevajo veliko napora in kompromisov ter 

sočasno zahtevajo, da se načini kmetijske pridelave in tehnološki razvoj spremenijo. Svoje 

zahteve postavlja v tem procesu tudi urbani razvoj, varovanja narave in okolja, podnebne, 

demografske in druge spremembe. Ukrep, čeprav naporen, je nujen za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva na območju občine. Vloga občine se kaže v podpori postopkom.  

 

PODUKREP 18: Dokončane postopka komasacije in postopka aglomelioracije: 

do leta 2023 (Ocenjena vrednost 300.000,00 eur po posameznem k.o.), P1 
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PODUKREP 19: Razvoj posebne cone za delovanje živinorejske in predelovalne 

dejavnosti (Ocenjena vrednost 10.000,00 eur), P2 

 

9. Ukrep 9: OSKRBA Z LOKALNO PRIDELANO HRANO  

Lokalna oskrba in samooskrba s hrano predstavlja lokalno pridelano in predelano hrano, 

ki je fizično in cenovno dostopna lokalnemu prebivalstvu in organizacijam ter porabljena 

na lokalnem trgu. Znano je, da Slovenija z domačo pridelavo ne pokriva svojih potreb po 

kmetijsko-živilskih proizvodih in je odvisna od uvoza. Sočasno ugotavljamo, da lokalno 

prebivalstvo nima informacij o proizvodnji kmetij v njihovem okolju in možnostih nakupa 

hrane na kmetijah. Občina lahko podpre projekte domačih kmetij in pomaga pospešiti 

ponudbo in povpraševanje po kakovostni in zdravju koristni hrani, pridelani lokalno in na 

trajnostni način.  

 

PODUKREP 20: Spodbujanje lokalne oskrbe in samooskrbe s hrano pri lokalni 

populaciji ter organizacijah. (Ocenjena vrednost 75.000,00 eur), P1 

 

10. Ukrep 10: OBNOVA TRAVIŠČ  

Ob spodnjem toku reke Mure so se površine kvalifikacijskih habitatnih tipov 

travišč in habitatov kvalifikacijskih vrst, ki so vezane na travišča,  v preteklih letih 

zelo zmanjšale. Delno so bile preorane v njive, delno so bile prepuščene v 

zaraščanje. Namen ukrepa je revitalizacija travišč na območjih v zgodnjih fazah 

zaraščanja z visokim steblikovjem in lesnato zarastjo starosti do 20 let ter 

zagotovitev trajnostne rabe zemljišč. 

 

PODUKREP 21: Obnova travišč na površinah v zaraščanju, njihovo vzdrževanje 

in trajnostni koncept  (Ocenjena vrednost 500.000,00 eur), P2 
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TEMATSKO PODROČJE 4: UGODNO OKOLJE ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA  

 

Ključno za razvoj podjetniškega okolja je prijazno administrativno okolje, ki je eden največjih 

problemov slovenskega gospodarstva in predvsem vlagateljev. Občina ima na to malo vpliva 

in lahko vlagateljem stoji ob strani in jim pomaga skozi administrativne postopke oz. se poveže 

s podpornim podjetniškim okoljem (OOZ, PGZ, razvojne institucije), ki to znanje imajo in lahko 

vlagateljem stojijo ob strani. Na ugodno podjetniško klimo vpliva tudi fleksibilen trg dela, ki je 

na območju Slovenije in tudi v regiji dokaj tog ter izobraževanje po meri gospodarstva, kar se 

v zadnjem času v regiji izboljšuje in so prvi koraki že storjeni v to smer. Občina nudi danes že 

vlagateljem na 83.500 m2 komunalno urejeno zemljišče, kar zajema vodovod, kanalizacijo, 

elektriko, IKT in optiko, a se spopada z družbenimi izzivi, zlasti demografskimi, s trajnostnim 

vidikom gospodarskega razvoja in z vzdržnostjo gospodarske rasti, ki potrebuje inovativna 

podjetja. Občina si zato v bodoče mora prizadevati za privabljanje in spodbujanje inovativnih 

MSP, ki lahko tudi fleksibilneje odgovorijo na izzive časa. Prav tako pa najti odgovor, ali je 

smiseln razvoj turizma in kako ga spodbuditi ter katere potencialne atrakcije razvijati. 

 

Strateški cilj 4 Identificirane priložnosti za razvoj podjetništva  

 

Kazalniki:  

Izvedena identifikacija potenciala za razvoj turizma v občini (1) 

Odstotek prodanih zemljišč v coni 100 % v lasti občine, cca. 25.000 m2 oz. 30% 

 

11. Ukrep 11 POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI  

Ukrep je namenjen strateškemu privabljanju vlagateljev, predvsem inovativnih MSP, v 

Obrtno cono »Ogradi« Črenšovci, ki bi se ob ustreznih prijemih lahko pričela polniti. Glede 

na že izražen interes vlagateljev in njihove potrebe pa kaže, da bo plinifikaciji cone nujna 

strateška investicija. Ker turizem v občini ni razvit, se pa pospešeno gradi kolesarsko 

omrežje, ki se navezuje na regijsko omrežje, ter se vzpostavlja Biosferno območje pod 

zaščito UNESCA, je smiselno preveriti dejanski potencial in interes za razvoja turizma v 

občini.  

PODUKREP 22: Priprava in izvedba načrta trženja Obrtne cone »Ogradi« 

Črenšovci  (Ocenjena vrednost 10.000,00 eur), P1 

 

PODUKREP 23: Plinifikacija območja obrtne cone »Ogradi« Črenšovci 

(Ocenjena vrednost 500.000,00 eur), P1 

 

PODUKREP 24: Finančne spodbude za razvoj podjetništva (Ocenjena vrednost 

150.000,00 eur), P2 

 

PODUKREP 25: Identifikacija potencialov za razvoj turizma (Ocenjena vrednost 

10.000,00 eur), P2  
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TEMATSKO PODROČJE 5: UČINKOVITA IN DOSTOPNA OBČINA ČRENŠOVCI   

 

Občine so ustanovljeni z namenom čim lažjega uveljavljanja interesov lokalne skupnosti in 

občanov. Občine se danes spopadajo z nenehnim krčenjem denarnih sredstev in vsled 

temu vedno težje uveljavljajo interese lokalne skupnosti oz. izvajajo osnovne naloge 

občine. Izčrpavanje občin se vidno v tem, da država nalaga vedno več nalog občinam, 

sočasno pa krči vire financiranja. Občina Črenšovci tu ni izjema. Vedno večji prenos nalog 

z države na lokalne skupnosti že danes sili občine v povezovanje in skupno delovanje in ta 

trend zgleda, da se bo v bodoče krepil. Občina Črenšovci se že danes uspešno povezuje z 

občinami v regiji. Bo pa morala v prihodnje okrepiti še povezovanje z regijskimi 

institucijami ter se projektno povezovati tudi v prihodnje. Prav tako je nujno vzpostaviti 

pretok informacij in povezovanje znotraj občine, kjer lahko sleherni deležnik prispeva k 

razvoju občine. 

 

Strateški cilj 5 Učinkovito upravljanje občine in razvojno naravnana občina  

 

Kazalniki:  

Število izvedbenih ukrepov (2) 

Število izboljšanih storitev (5) 

 

 

12. Ukrep 12 : Izboljšati komuniciranje 

 

PODUKREP 26: Izboljšanje podobe občine Črenšovci s prenovo in krepitvijo 

komunikacije znotraj občine in navzven (Ocenjena vrednost 8.000,00 eur), P2 

 

PODUKREP 27: Širitev in krepitev sodelovanja občine z regijskimi in lokalnimi 

institucijami ter NVO, P2 

 

13. Ukrep 13: Učinkovito delovanje institucij občine  

 

PODUKREP 28: Prenova programov sofinanciranja delovanja NVO-jev 

(Ocenjena vrednost 3.000,00 eur), P2 

 

PODUKREP 29: Učinkovito upravljanje z nepremičnim premoženjem, P2 

 

PODUKREP 30: Zagotavljanje strokovne podpore na področjih, kjer občina 

nima zadostnih kadrov (Ocenjena vrednost 20.000,00 eur), P2 
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5. OKVIR ZA IZVAJANJE IN SPREMLJANJE  

 

Razvojni načrt Občine Črenšovci je krovni razvojni dokument občine, ki ga sprejme in potrdi 

občinski svet občine. Naloga občine in občinske uprave je slediti začrtani smeri razvoja.  

 

Ob koncu mandata župan izdela vmesno ali končno oceno izvedbe strategije, z novim 

mandatom župan lahko predlaga morebitno novelacijo strategije.  

 

V pomoč izvajanju razvojnega načrta občina letno pripravi načrt izvedbe, ki se finančno odraža 

v letnem načrtu prihodkov in odhodkov občine ter v letnem programu dela.  

 

Usmeritve in ukrepi razvojnega načrta se uporabijo kot usmeritev pri pripravi regijskih 

razvojnih načrtov ter prostorskih načrtov občine.  

 

Za izvajanje strategije je odgovoren župan občine z občinskim svetom in občinsko upravo.  

 

Finančni okvir strategije je ocenjeni na 13,5 mio eur. Vrednost projektov, ki smo jih vključili v 

razvojni program je indikativna, določena na podlagi primerljivih projektov iz preteklosti in cen 

na trgu. Za določene projekte, ki se že izvajajo v letu 2018 in projekte za katere je pripravljena 

podrobna dokumentacija, smo vključili tekoče cene projekta.  

 

Od tega ima občina glede na trenutne parametre financiranja na letni ravni zagotovljena lastna 

sredstva v višini 1.000.000,00 eur. 

 

Tabela 9: Predvidena ocena finančnih sredstev 

Tematsko področje  Načrtovana indikativna vrednost v €  

TP1 AKTIVNA IN DINAMIČNA OBČINA ČRENŠOVCI ZA VSE 
GENERACIJE  3.939.341,77 

TP2 ZDRAV ŽIVLJENJSKI PROSTOR NA PODEŽELJU  6.512.500,00 

TP3 UGODNO OKOLJE ZA RAZVOJ KMETIJSTVA  2.385.000,00 

TP4 UGODNO OKOLJE ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA  670.000,00 

TP5 UČINKOVITA IN DOSTOPNA OBČINA ČRENŠOVCI  31.000,00 

Skupaj  13.537.841,77 
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Tabela 10: Ocena finančnih sredstev po  prioritetah 

SKUPAJ PRIORITETA 1 10.362.541,77 

SKUPAJ PRIORITETA 2 2.257.800,00 

SKUPAJ PRIORITETA 3 917.500,00 

 

 

 

6. ZAKLJUČEK  

 

Dotični dokument ni obširna zbirka želja in se bo obsežnih strategij vajenemu bralcu lahko zdel 

preskromen. Dokument izhaja iz dejstev in realnih možnosti financiranja, ki jih občina ima. 

Zavedati pa se je potrebno, da brez razpisov za EU sredstva in nacionalna sredstva ne bo moč 

vsega realizirati.   

 

Razvojni program Občine Črenšovci 2018-2023 se nanaša predvsem na finančno obdobje 

2014-2020, saj v sled dejstev, da Slovenija ne koristi z želeno dinamiko EU sredstev, se bo 

obdobje potegnilo do leta 2023. Predvidevamo lahko, da bo Slovenija v tem časovnem okvirju 

razpisala glavnino EU sredstev in bo financirala ready to go projekte, ki jih Občina Črenšovci 

ima (npr. Sanacija in adaptacija čistilne naprave Črenšovci in Sanacija glavnega kolektorja 

kanalizacija).  

 

Prisluhniti bo potrebno tudi kmetijam in jim omogočiti razvoja. Prvi korak je agromelioracija, 

ki bo uvedla ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo 

dostop na kmetijska zemljišča. Za agromelioracijska dela, ki jih je treba izvesti zaradi 

komasacije, pa je potrebno pridobiti soglasje lastnikov kmetijskih zemljišče, ki imajo v lasti več 

kot 67 % površin kmetijskih zemljišč na predvidenem območju agromelioracije. Upajmo, da bo 

do leta 2023 do tega soglasja prišlo in omogočilo kmetijam razvoj v katerega jih sili konkurenca 

na trgu. 

 

Občina se bo morala tudi se odločiti ali podpre razvoj turizma oz. zaznati interes, če ta sploh 

obstaja. Aktivneje bo morala pristopiti k promociji Obrtne cone in intenzivirati svojo prisotnost 

in vpliv na regijski ravni.  

 

Veliko lahko občina in njene nevladne organizacije v povezavi s partnerskimi in regijskimi 

institucijami naredi na mehkih vsebinah, ki niso finančno zahtevne, a lahko dosežejo velike 

premike v družbi kot taki. Ti koraki bodo v prihodnje nujni, saj bo poleg skrbi za starejše 

potrebno veliko postoriti za mlade, da bodo videli v Občini Črenšovci prostor, kjer si lahko 

ustvarijo družino ali razvijejo posel. Občina ima vse infrastrukturne pogoje, da lahko tu naredi 

korak naprej. 
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