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OBČINA ČRENŠOVCI 

Občinski svet 

Z A P I S N I K 
31. seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, ki je bila dne,  19. 9. 2018 ob 18. uri, 

v sejni sobi Kleklovega doma v Črenšovcih. 
 

Sejo je vodil župan Občine Črenšovci Anton Törnar in ugotovil, da so prisotni naslednji člani Občinskega sveta:  
Miha Horvat, Matej Kranjec, mag. Marija Horvat, Dominik Horvat, Anton Horvat, Ivan Rajtar, Dušan Utroša, mag. 
Roman Kolenko, Vladimir Žalik, Anton Radman, Stanko Bohnec, Boris Kreslin in Meri Horvat.  
 
Odsotnost so opravičili: dr. Matej Kolenko in Darja Hodnik. 
Ostali prisotni: Jožica Cigan, Milena Antolin, Stanko Lebar - občinska uprava.  

Ad/1 

Župan Anton Törnar je ugotovil, da je prisotnih 13 članov OS, da je OS sklepčen in lahko nadaljuje z delom. Nato 

je pod 

Ad/2 
predlagal naslednji DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti članov Občinskega sveta Občine Črenšovci, 
2. Določitev dnevnega reda 31. seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, 
3. Pregled zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, 
4. Obravnava polletnega poročila o izvrševanju proračuna Občine Črenšovci za leto 2018, 
5. Obravnava poročila Nadzornega odbora o finančnem poslovanju Občine Črenšovci v obdobju 
       1-6/2018, 
6. Obravnava letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Črenšovci za leto 2019, 

7. Obravnava nove ekonomske cene v vrtcu Črenšovci, 
8. Tekoče zadeve in 
9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta. 

 
Matej Kranjec, član OS, je opozoril, da na dnevnem redu ni pobude svetniške skupine NSi, da se občina pridruži 
pobudi Čebelarske zveze Slovenije in postane »Čebelam prijazna občina«, ki je bila poslana na občino že julija.  
 
Župan je predlagal, da se pobuda obravnava pod točko tekoče zadeve, ob predstavitvi projekta Medovita. 
 
Člani OS so  soglasno sprejeli predlagani dnevni red. 
 
Ad/3 
Župan Anton Törnar je podal pregled zapisnika 30. redne seje OS, ki je bila 12.7.2018.  
 
Stanko Bohnec, član OS, je predlagal, da se na tretji strani za njegovim opozorilom zapiše, da je Stanko Lebar  
povedal, da je s strani inšpekcijskih služb bilo izrečenih že več glob, nekaj je tudi plačal. 
 
Člani OS so potrdili zapisnik 30. seje OS z dopolnitvijo predloga svetnika Stanka Bohneca.  
 
Ad/4  
Milena Antolin, računovodkinja, je predstavila  polletno poročilo o izvrševanju proračuna kjer ni večjih odstopanj 

pri tekoči porabi glede na planirano, razen porabljenih stroškov za izvajanje zimske službe. Realizacija 

investicijskega dela odhodkov in transferov proračuna je bila ob polletju 35,4 %. Prihodki proračuna so bili 

predvideni v višini 2,924.828,00 €, realizacija prihodkov ob polletju pa znaša 1,410.253,74 € oz. 48,22 %. Ob 
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upoštevanju presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2017 je za odhodke po planu bilo namenjeno 3,447.087,19 € 

in porabljenih 1,455.767,06 € oz. 42,23 %. V sklopu tekočih odhodkih generalno ni beležiti večje porabe, ki bi 

odstopala od planiranega. V letu 2018 se izvajata dva programa javnih del  in sicer urejanje in vzdrževanje javnih 

površin ter občinskih cest, vendar niso vsa odobrena mesta zasedena, saj na Zavodu za zaposlovanju ni 

evidentiranih brezposelnih oseb iz naše občine, ki bi izpolnjevale pogoje za zaposlitev. Delež zavoda za javna 

dela znaša od 85 do 95 %. Občina sofinancira največ do 15 % plače, razliko prispevkov do minimalne plače, 

regres in vse materialne pogoje za delo. Prav tako, kot že v prejšnjih letih, občina sofinancira javna dela za 

zaposlitev brezposelnih oseb iz območja naše občine, katerih izvajalci so javni zavodi, društva in organizacije, ki 

imajo sedež tudi izven občine. Zaradi povečanih izdatkov za zimsko službo, ki so bili poravnani letos za čas 

december 2017 – marec 2018, v skupni višini 153.450,00 €, je bila v rebalansu postavka povečana za kritje 

stroškov najnujnejšega tekočega vzdrževanja cest, mostov, propustov ter košnje trave. V okviru postavke se bo 

sofinancirala tudi obnova mostu na Dolnji Bistrici. Občina Črenšovci je pristopila k izgradnji dveh električnih 

polnilnic. Stroški postavitve dveh polnilnic, ki izhajajo iz odločbe o dodelitvi sredstev Eko sklada RS znašajo 

9.899,00 €, znesek sofinanciranja ES pa je 80,8 % oz. v višini 7.999,00 €. V odhodkovno postavko so vključeni v 

rebalansu tudi stroški, ki se nanašajo na pripravo elektro inštalacij in gradbena dela za dostopnost vozil v skupni 

višini cca. 6.000,00 €. Investicijski transferji znašajo ob polletju 58.856,41 € oz. 71,78% in zajemajo realizacijo 

investicijskega transferja pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki – sofinanciranje nabave 

gasilskega vozila za potrebe PGD Dolnja Bistrica v višini 5.859,34 €, investicijskega transferja proračunskim 

uporabnikom – sofinanciranje nujnega reševalnega vozila  Zdravstvenemu domu Lendava v višini 25.995,00 €  in 

investicijskih transferjev osnovnim šolam  za nabavo najnujnejše opreme v višini 7.002,07 €. Za nabavo opreme 

za potrebe PGD na območju občine Črenšovci je bilo realizirano nakazilo GZ Črenšovci v višini 20.000 €. V 

obdobju januar – junij 2018 se dolgoročna ali kratkoročna posojila niso najemala. 

Miha Horvata, člana OS, je zanimala višina sredstev, ki jih bo država letos namenila občini za sofinanciranje 
investicije po 21. in 23. členu ZFO-1 za ureditev parkirišča pri OŠ Bistrica, saj je pri obrazložitvi polletnega 
poročila bilo povedano, da bodo le-ta znašala skupaj samo 138.030,00 €. 
 
Milena Antolin je pojasnila, da povratnega oz. kreditnega sofinanciranja s strani MGRT ne bomo koristili v celoti v 

višini 69.631,00  kot smo sprva načrtovali, temveč le v višini 68.399,00 €. Znesek bomo namenili za plačilo 

gradbenih del. Za spremljajoče manjše stroške, kot so stroški izdelave DIIP-a in stroški nadzora, ki so nastali pri 

investiciji, ne bomo najemali kredita, ampak jih bomo poravnali direktno iz občinskega proračuna.   

Antona Radmana, člana OS, je zanimalo zakaj nismo pri postavitvi polnilnih postaj priglasili vse stroške in tako 

pridobili več sredstev. 

Stanko Lebar je pojasnil, da je Eko sklad financiral le nabavo polnilnic v višini 80 %, ostalo, gradbena dela za 

dostop vozil in elektro inštalacije, pa je naš strošek. 

Po končani razpravi je OS soglasno sprejel SKLEP štev. 0320-31/2018-209: 
Občinski svet sprejme polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Črenšovci za leto 2018. 
 
Ad/5 
Rozina Pučko, članica NO, je podrobno predstavila dokončno poročilo nadzornega pregleda, ki je bilo svetnikom 
v pisni obliki posredovano ob sklicu seje. Povedala je, da je bila  naključno pregledana naslednja dokumentacija: 
izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve ter stroški javnih del, tekoče vzdrževanje cest in zimska 
služba, nakup pisarniškega pohištva, nakup opreme za varovanje, izgradnja nadstreška pri vaško-gasilskem 
domu na Dolnji Bistrici, sanacija objekta Klekov dom, sofinanciranje nabave gasilske opreme objektov, 
organizacija občinskega praznika in tekoče vzdrževanje kinodvoran, vaških domov, gasilskih domov in ostalih 
objektov. NO je opravil tudi pregled implementiranih mnenj in priporočil in ugotovil, da v obdobju 2015-18 nista bili 
realizirani dve zadevi: izdelan ni bil pravilnik o uporabi službenih vozil ter uskladitev zakonodajnih sprememb 
vezanih na pogrebno in pokopališko dejavnost. Člane OS je seznanila z ugotovitvami NO ter z mnenji in 
priporočili: NO predlaga, da občina ponovno zahteva od PGD Dolnja Bistrica dokazila o porabi sredstev ob  
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praznovanju Dneva žena v letu 2017 oziroma povračilo neupravičeno izplačanih stroškov. NO občini nalaga, da 
izterja neupravičene stroške reprezentance (pogostitev moštva po tekmi) od NK Črenšovci, saj NK dobi dotacijo 
iz naslova sofinanciranja športnega programa. NO priporoča, da se za nabavo repromateriala in drobnega 
inventarja ob vsakokratni nabavi izda naročilnica z natančno navedbo artiklov, ki se nabavljajo. NO predlaga 
Odboru za infrastrukturo in komunalo, da preveri upravičenost izplačanih stroškov zimske službe. NO nalaga 
občini, da dosledno spoštuje pravila nabave (izdaja naročilnic), ki se za vse uporabnike proračunskih sredstev 
enaka. 
 
Dušan Utroša,  član OS, je povedal, da se prakse na katera opozarja NO ponavljajo že štiri leta. Nadzornemu 
odboru je izrekel čestitke za korektno in profesionalno delo. 
 
Anton Radman, član OS, je zaprosil za pojasnila glede reprezentance in povedal, da se strinja s predlogom NO, 
da Odbor za infrastrukturo in komunalo preveri upravičenost izplačanih stroškov zimske službe. Sicer se zaveda, 
da je ugotavljanje pravilnosti porabe vprašljivo, lahko pa se opravijo primerjave s sosednjimi občinami in potem 
vidimo kje smo. Primerjave bi lahko vplivale na porabo in stroške v naslednji zimi.  
 
Stanko Bohnec, član OS, je bil prav tako  mnenja, da se upošteva predlog NO in Odbor za infrastrukturo in 
komunalo razpravlja o problematiki in ugotavlja porabo peska  oz. upravičenost stroškov zimske službe  ter 
pripravi glede tega stališče za naprej. 
 
Župan je povedal, da je hipotetično možna primerjava z drugimi občinami vendar je pri tem potrebno upoštevati 
več dejavnikov, ki vplivajo na kakovostno in učinkovito vzdrževanje cest in drugih javnih površin. NO je ugotovil, 
da so cene zimske službe bile upoštevane po veljavnem ceniku. Glede reprezentance je povedal, da je do sedaj 
odločal, v okviru sredstev v proračunu, o porabi teh sredstev sam, glede na posamezen dogodek. 
 
Vlado Žalik, član OS, je povedal, da bi izpostavil ob tej problematiki dve dejstvi. Prva je ta, da so se sredstva za 
opravljanje zimske službe v proračunu zmanjšala za 30.000,00 EUR glede na prejšnji proračun, upoštevajoč 
lanskoletne zimske razmere, vendar so bile letos zimske razmere drugačne, druga stvar pa je, da je opazil, da so 
se zjutraj posipavale ceste, pozneje pa je sijalo sonce in se mu postavlja vprašanje glede smotrnosti posipavanja. 
Dejstvo je tudi, da nimamo pravil glede posipavanja (kdo, komu, kaj). Predlagal je, da se Odbor sestane in 
obravnava problematiko na katero je opozoril NO. 
 
Stanko Lebar je povedal, da se na sejo odbora lahko povabi tudi predstavnika izvajalca zimske službe, ki bo 
pojasnil, kdaj je potrebno, glede na razmere in temperaturo, posipavati.  
 
Člani OS so soglasno sprejeli SKLEP štev. 0320-31/2018- 210: 
Občinski svet se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora o finančnem poslovanju Občine Črenšovci v 
obdobju 1-6/2018. 
 
Ad/6 
Stanko Lebar je povedal, da se s predloženim letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 
Črenšovci za leto 2019, v primerjavi s sedanjim programom, ne spreminja nič. Člane OS je seznanil, da se ulični 
zbiralnik za odpadno jedilno olje iz gospodinjstva nahaja pri kmetijski zadrugi v Črenšovcih, prav tako 
specializiran zabojnik  za rabljena oblačila in tekstil. 
 
Mag. Marija Horvat, članica OS, je seznanila prisotne, da v zabojnik za papir na šoli ne bo več možno odlagati 
kartona, ker ga podjetje Saubermacher –Komunala Murska Sobota ne bo več odvažalo oz. ga plačevalo. Dvakrat 
na leto bodo zbirali odpadni papir, vendar ne kartona. 
 
Vladimir Žalik, član OS, je povedal, da se mu odnos našega koncesionarja ne zdi korekten, saj so z zbiranjem 
papirja učenci zadnjih razredov dobili nekaj denarja za izlet oziroma valeto. 
 
Člani OS so soglasno sprejeli SKLEP štev. 0320-31/2018- 211: 
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Občinski svet Občine Črenšovci sprejme Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 
Črenšovci za leto 2019, ki ga je pripravilo podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. 
 
 
Ad/7 
Mag. Marija Horvat, članica OS in ravnateljica OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, je predstavila predlog dviga 
ekonomske cene v vrtcu Črenšovci in podrobno obrazložila vzroke za povišanje.  Za prvo starostno obdobje se 
predlaga dvig za 7,70 %, za drugo starostno obdobje pa dvig za 5,73 %. Zadnje povišanje EC je bilo 1.5.2017. 
Ker so potrebe staršev glede trajanja programa različne so predlagane tudi različne cene.  
 
Župan je opozoril na problematiko neizterjanih obveznosti staršev, še posebej staršev pripadnikov romske 
skupnosti. 
 
Mag. Marija Horvat, članica OS, je povedala, da je na občino poslala vlogo za odpis, saj pri nekaterih, tudi z 
izvršbo, niso bili dolgovi izterjani. Dolg znaša okrog 12.000,00 EUR. 
 
Člani OS so sprejeli SKLEP štev. 0320-31/2018-201: 
Ekonomska cena  v vrtcu  Črenšovci od 1. 9. 2018 znaša za: 
PRVO STAROSTNO OBDOBJE: 
1. Program 9 urnega varstva za oddelek prvega starostnega obdobja 1-3 let, ki zajeme vzgojo, varstvo, 

dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico 456,69 € na otroka. 
2. Program 4-6 urnega varstva za oddelek prvega starostnega obdobja zajema vzgojo , varstvo, 

dopoldansko malico in kosilo 411,02 € na otroka. 
DRUGO STAROSTNO OBDOBJE: 
1. Program 9 urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja  4-6 let zajema vzgojo, varstvo,  

dopoldansko malico in kosilo 392,73 € na otroka. 
2. Program 4-6 urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja zajema vzgojo, varstvo, 

dopoldansko malico  in kosilo 353,46 € na otroka. 
Odsotnost otrok iz vrtca se obračunava na naslednji način: 
1. Prvi dan otrokove odsotnosti se živil ne odračuna, razen v primeru počitnic, ko že starši v naprej 

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

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

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

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

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

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

 
Ad/8 
1. 
Matej Kranjec, član OS, je predlagal, da se obravnava pobuda svetniške skupine NSi, da se občina pridruži 
pobudi Čebelarske zveze Slovenije in postane »Čebelam prijazna občina« z naslednjimi ukrepi: občina naj strmi k 
zasajevanju medovitih dreves, med protokolarna darila naj vključi izdelke naših čebelarjev, ob rojstvu otroka 
podari sadiko medovitega drevesa in občane ozavešča o obstoju čebel tudi s pravilno rabo fitofarmacevtskih 
sredstev, ki so škodljivih čebelam.  
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Župan je povedal, da že s projektom Medovita delno prispevamo k ohranjanju čebel v našem okolju. V okviru 
tega projekta bo zasajenih po celi občini 100 lip, ki so medovita drevesa. Ustvarja se tudi medovita kolesarska 
pot, izvajala se bo vrsta animacij čebelarjev šolam, občanom pa bo razdeljena tudi zloženka. Menil je, da bo 
občina izpolnila kriterije za  nominacijo pri Čebelarski zvezi Slovenije.  
 
 
2. 
Župan je člane OS seznanil, da je informacija o njegovi plači v mesecu marcu 2018, objavljena v dnevniku na 
RTV Slovenija, napačna in da bo podatek na portalu, iz katerega so informacijo povzeli, popravljen do konca 
tedna. 
 
Ad/9 
Anton Radman, član OS, je dal pobudo, da se nabavi oprema v telovadnicah, saj že leta ni bilo nič vloženo v 
opremo.  
 
Župan je povedal, da v letošnjem proračunu nimamo zagotovljenih sredstev, bo pa potrebna temeljita prenova 
obeh telovadnic. 
 
Mag. Marija Horvat, članica OS, je povedala, da vsako leto predlaga pred sprejemom proračuna tudi nabavo 
opreme. Telovadnica v Črenšovcih že dogo ni bila pobeljena, odstraniti se je morala zvočna zaščita, itison je 
dotrajan, skratka potrebno je sistematično pristopiti k obnovi telovadnice.   
 
Mag. Roman Kolenko, član OS, je povedal, da jih je pri novem parkirišču na Srednji Bistrici na prvi šolski dan 
pričakala visoka trava in predlagal, da se določijo prioritete košenj trave v občini. 
 
Miha Horvat, član OS, je predlagal, glede na vsa negodovanja z javnimi deli, ustanovitev javnega komunalnega 
podjetja. Kalkulacije so bile že na Odboru za finance, proračun in gospodarske dejavnosti. Zasledil je, da obstaja 
aplikacija, ki lahko spremlja in nadzira delo zimske službe oz. jo ima že ena izmed bližnjih občin. Zanimalo ga je 
kako daleč je razvojni načrt in kako je s proračunom za leto 2019 ali bo v obravnavi do konca leta. Obstaja dobra 
praksa, da se predlog proračuna da v javno obravnavo kar se mu zdi pametno.     
 
Župan je povedal, da ta obravnavo proračuna za naslednje leto ne bo obravnaval OS v tej sestavi, se bo pa 
seznanil s predlogom razvojnega programa, ki bo izhodišče za proračun in bo obravnavan 9.10.2018 na 
projektnem svetu. K pripravi razvojnega načrta občine je bila pozvana strokovna in širša zainteresirana javnost, 
tudi svetniki in vaški odbori, od katerih sta le dva dala predloge. V mesecu juniju so bila organizirana srečanja po 
sklopih na temo kmetijstvo in okolje, družba, gospodarstvo in podjetništvo in turizem, naravna in kulturna 
dediščina. 
 
Dušan Utroša, član OS, je povedal, da je to dokaz kako se v naši občini dela. Neobičajno je, da o sestavi 
projektnega sveta niso obveščeni svetniki in ga takšen pristop moti. Seznanjen je tudi, da Gasilska zveza 
Črenšovci nima, po prenovi Kleklovega doma, več mesta v sedanjih prostorih in se mu ne zdi prav, da eni lahko 
ostanejo, drugi pa morajo ven. Postavil je vprašanje glede realizacije sprejetega sklepa OS, da se takoj pripravi 
plan sanacijskih del na vodovodu. 
 
Župan je pojasnil, da je predlagal vodstvu GZ, da sedež preseli v prostore PGD Črenšovci, saj je Gasilsko-vaški 
dom, katerega polovični lastnik je tudi občina, bil pred leti obnovljen in primeren za delovanje tudi GZ. Ko bo 
zaživel medgeneracijski center v starem vrtcu pa se bodo tja preselile tudi sekcije KTD Črenšovci. Glede 
vodovoda je povedal, da letos zadeva ni bilo tako alarmantna, se pa stanje spremlja in bo pripravljen plan 
sanacije.  
 
Dušan Utroša, član OS, je povedal, da bi se pri vodovodu pričakovale že rešitve in se bo šlo do konca, 
posamezniki se ne bodo rešili odgovornosti. Poiskale se bodo odgovorne osebe. Vprašal je kako je s koriščenjem 
občinskih sredstev oziroma se ugotavlja, da se še naprej koristijo. Prav tako ga je zanimalo plačilo avtobusa za 
prevoz članov društva in kako je z gradnjo v obrtni coni s strani kupca Agro-trade. 
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Župan je povedal, da tovorno vozilo občasno uporablja in se zaračuna boniteta. Iz sredstev reprezentance je bil 
poravnan strošek avtobusnega prevoza. Podjetje, ki je kupilo zemljišče v obrtni coni je plačalo komunalni 
prispevek in pridobilo gradbeno dovoljenje, letos pa še ne bo začelo graditi. 
 
Dušan Utroša, član OS, je povedal, da se mu ne zdi prav, da se je medgeneracijski center oziroma projekt 
IntegRast delal skrivnostno in da niso bili k sodelovanju povabljeni svetniki, čeprav je bil pobudnik, da se stari 
vrtec uporabi za tovrstne aktivnosti.  
 
Župan je povedal, da so s projektom IntegRast, s katerim je občina uspešno kandidirala na izboru operacij za 
uresničevanje ciljev LAS,  bili seznanjeni člani OS. K vključevanju v projektne aktivnosti in sokreiranju programov 
in storitev so bili povabljeni tako starejši kot ostali občani in društva, ki želijo sodelovati v aktivnostih za kreativno 
večgeneracijsko sodelovanje.  
 
Dušan Utroša, član OS, je bil mnenja, da bi vsa društva v občini, če bi bila vključena, lahko pripomogla k izvedbi 
projekta in k dodani vrednosti programa. Zanimalo ga je zakaj občina ni kandidirala za razpis NZS, saj je kar 
nekaj sredstev šlo v Pomurje, med drugim tudi v Občino Odrance za namakalni sistem nogometnega igrišča. 
 
Župan je pojasnil, da je predmet javnega razpisa bilo sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu za leto 
2018. Športnih travnatih površin imamo v občini dovolj in na nogometnih igrišči tudi namakalni sistem. Tribune za 
gledalce, ki bi nas stale 200.000,00 EUR, razpisanih pa je bilo 40.000,00 EUR, zato nismo kandidirali, saj bi 
prejeli, če bi bili uspešni, kvečjemu 10 % investicije. 
 
Anton Radman, član OS, je opozoril, da so prometni znaki pri novem parkirišču na Srednji Bistrici postavljeni 
nerazumljivo, pomanjkljivo in nevarno. Na to opozarja tudi stroka, zato je potrebno ukrepati in jih postaviti v 
skladu s predpisi o prometni signalizaciji. Glede medgeneracijskega centra v starem vrtcu v Črenšovcih ima 
pomisleke, saj je bilo povedano, da stavba ni primerna za bivanje in se je zaradi tega zgradil novi vrtec. 
 
Mag. Roman Kolenko, član OS, je povedal, da so tudi v šoli na roditeljskih sestankih opozorili, da se po pločnikih 
učenci ne smejo voziti  s kolesi, vendar pa je mnenja, da je za otroke še vedno bolj varna vožnja po pločniku kot 
po cesti. 
 
Stanko Lebar je povedal, da je s strani Policijske postaje Lendava prišel dopis o ugotovljenih nepravilnostih na 
prometni signalizaciji in prometni opremi  na lokalni cesti, na odseku Jula Marof – Srednja Bistrica. V dogovoru z 
vodjo policijskega okoliša za naše območje si bomo nepravilnosti ogledali in jih odpravili.  
 
Anton Radman, član OS, je v imenu sprehajalcev in kolesarjev na relaciji kolesarske steze Črenšovci – Bistrica 
opozoril na problematiko pasjih iztrebkov in predlagal, da se postavijo opozorilne table za sprehajalce psov, da je 
potrebno pasje iztrebke počistiti. 
 
Ivan Rajtar, član OS, je vprašal kdaj se planira sanacija križišča v Trnju pri h. š. 75 -76 in ali bodo postavljeni  
manjkajoči kandelabri v nekaterih predelih vasi Trnje. 
 
Župan je povedal, da je z izvajalcem že v dogovoru za sanacijo križišča. V vsaki vasi je nekaj predelov kjer še ni 
javne razsvetljave in se bo uredilo tudi to. 
 
 
Ker je bil dnevni red izčrpan, je župan sejo zaključil ob  2045. 

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

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


