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OBČINA ČRENŠOVCI 
Občinski svet 
 

 
Z A P I S N I K  

2. seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, ki je bila dne, 16. 1. 2019 ob 17. uri,  
v sejni sobi Kleklovega doma v Črenšovcih. 

 
Sejo je vodila županja Vera Markoja in ugotovila, da so prisotni naslednji člani Občinskega sveta:  Miha Horvat, 
dr. Matej Kolenko, Irena Nerad, Marija Ternar, Dušan Utroša, Dominik Horvat, Jožica Vaupotič, Damijan Hozjan, 
Romana Lebar, Milan Gabor, Goran Maučec, Boris Kreslin, Anton Radman in Ludvik Horvat. 
Odsotnost je opravičil mag. Roman Kolenko. 
Ostali prisotni:  Jožica Cigan in Stanko Lebar – občinska uprava, Ines Zavec – Murski val. 
  
Ad/1  
Županja Vera Markoja je ugotovila, da je prisotnih  14  članov OS, da je OS sklepčen in predlagala naslednji  
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev prisotnosti članov Občinskega sveta Občine Črenšovci, 
2. Določitev dnevnega reda 2. seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, 
3. Pregled zapisnika 1. seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, 
4. Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Črenšovci,  
5. Imenovanje članov odborov, komisij, sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in vaških 

odborov, 
6. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Črenšovci, 
7. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Črenšovci, 
8. Obravnava vloge za financiranje podporne zaposlitve, 
9. Sprejem sklepa o odprodaji stvarnega premoženja, 
10. Tekoče zadeve  in 
11. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta. 

 
Miha Horvat, član OS, je predlagal dopolnitev dnevnega reda s točko: Obravnava paketa 5 predlogov svetniške 
skupine NSi, ki je bil županji posredovan 15.12.2018 v obravnavo in sprejem na seji OS. 
 
Županja je pojasnila, da je takoj dala odgovor, da se bodo predlogi obravnavali v okviru obravnave proračuna za 
leto 2019. 
 
Za predlagani dnevni red je glasovalo 5 svetnikov od 14 prisotnih. Ker dnevni red ni bil sprejet je županja dala na 
glasovanje dopolnitev dnevnega reda za katerega je glasovalo 10 svetnikov od 14 prisotnih.  
 
Sprejet je bil SKLEP štev. 0320-02/2019-9:   
Občinski svet Občine Črenšovci sprejme dopolnitev dnevnega reda po točko 10: Obravnava paketa 5 
predlogov svetniške skupine NSi. 
 
Ad/3 
Županja je podala pregled zapisnika in sprejetih sklepov 1. seje OS, ki je bila 13.12.2018.  Razprave ni bilo. 
 
Soglasno je bil sprejet  SKLEP štev. 0320-02/2019-10: 
Občinski svet Občine Črenšovci potrdi zapisnik 1. seje OS, ki je bila 13.12.2018. 
 
Ad/4 
Občinska volilna komisija Občine Črenšovci je OS posredovala poročilo o postopku za potrditev mandata 
nadomestnemu članu ter predlagala, da potrdi mandat nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Črenšovci 
BORISU KRESLINU, Gornja Bistrica 128, 9232 Črenšovci. 
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Člani OS so soglasno sprejeli SKLEP štev. 0320-02/2019-11: 
Občinski svet Občinski svet Občine Črenšovci potrjuje mandat v Občinskem svetu Občine Črenšovci 
Borisu Kreslinu, stanujočemu na Gornji Bistrici 128, 9232 Črenšovci. Nadomestnemu članu izteče mandat 
hkrati z iztekom mandata občinskemu svetu. Sklep začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega 
sveta in se objavi v Uradnem listu RS. 
 
Ad/5 
Dr. Matej Kolenko, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je na podlagi prejetih 
predlogov o sestavi delovnih teles, predstavil predloge komisije za imenovanje odborov, komisij, sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu in vaške odbore. Predlogi komisije so bili posredovani članom OS po e-
pošti in na sami seji. 
 
Skupina svetnic in svetnikov je podala nov predlog, ki upošteva pravično razporeditev števila predstavnikov glede 
na volilni enoti in volilni rezultat. Predlog je priloga arhivskega zapisnika. 
 
V razpravi o predlogih so sodelovali svetniki Dušan Utroša, Damijan Hozjan, Miha Horvat, Dominik Horvat, 
Romana Lebar in Milan Gabor, ki so izrazili svoja stališča do predloženih predlogov. 
 
1. 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje predlog liste Odbora za proračun, finance in gospodarske 
dejavnosti. Za je glasovalo 6 članov OS, proti je glasovalo 8 članov OS. Županja je ugotovila, da predlog liste ni 
sprejet. 
 
Nato so člani OS glasovali o vsakem predlaganem kandidatu posebej. Za Miha Horvata kot predsednika, mag. 
Romana Kolenka, Dominika Horvata, Dušana Utroša, Mirka Recka in Dragico Jakšič so glasovali vsi navzoči 
svetniki. Za Aleksandro Ribarič je glasovalo 5 svetnikov, proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Županja dala na glasovanje predlog skupine svetnikov. Za Stanka Bohneca je glasovalo 11 svetnikov, proti so 
glasovali 3 svetniki. 
 
Županja je na podlagi odločitve članov OS ugotovila, da je sprejet  SKLEP št. 0320-02/2019-12: 
V Odbor za proračun, finance in gospodarske dejavnosti se imenujejo: 

 MIHA HORVAT, Žižki 31/g, 9232 Črenšovci  - predsednik, 

 DUŠAN UTROŠA, Žižki 73 – član, 

 Mag. ROMAN KOLENKO, Gornja Bistrica 28/a - član, 

 DOMINIK HORVAT, Trnje 105 – član,  

 MIRKO RECEK, Žižki 31/l – zunanji član, 

 DRAGICA JAKŠIČ, Gornja Bistrica 48 – zunanja članica, 

 STANKO BOHNEC,  Gornja Bistrica 11, 9232 Črenšovci – zunanji član. 
 

2. 
Županja je  dala na glasovanje predlog liste Odbora za infrastrukturo in komunalo. Za je glasovalo vseh 14 
navzočih članov OS. 
 
Županja je na podlagi odločitve članov OS ugotovila, da je sprejet  SKLEP št. 0320-02/2019-13: 
V Odbor za infrastrukturo in komunalo se imenujejo: 

 BORIS KRESLIN, Gornja Bistrica 128 – predsednik, 

 MIHA HORVAT, Žižki 31/g, 9232 Črenšovci - član, 

 Mag. ROMAN KOLENKO, Gornja Bistrica 28/a - član, 

 MILAN GABOR, Dolnja Bistrica 55/a – član, 

 DUŠAN DERVARIČ, Dolnja Bistrica 140/a – zunanji član, 

 STANKO BOHNEC, Gornja Bistrica 11 – zunanji član, 

 ŠTEFAN GYURICA, Trnje 65/a – zunanji član. 
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3. 
Županja je dala na glasovanje predlog liste Odbora za družbene dejavnosti. Za je glasovalo 6 članov OS, proti je 
glasovalo 8 članov OS. Županja je ugotovila, da predlog liste ni sprejet. 
 
Nato so člani OS glasovali o vsakem predlaganem kandidatu posebej. Za Damijana Hozjana kot predsednika, 
Romano Lebar,  Marijo Ternar in Jožico Vaupotič je glasovali vsi prisotni svetniki. Za Gorana Maučeca so 
glasovali 3 svetniki, 11 je glasovalo proti. Za  mag. Marijo Horvat je glasovalo 11 svetnikov, 3 so glasovali proti. 
Za Andreja Tibauta sta glasovala dva svetnika, 12 jih je glasovalo proti. 
 
Županja je dala na glasovanje predlog skupine svetnikov. Za mag. Terezijo Zamuda je glasovalo 10 svetnikov, 
proti 4 svetniki. Za Anito Babič Söke je glasovalo 13 svetnikov, 1 proti. 
 
Županja je na podlagi odločitve članov OS ugotovila, da je sprejet  SKLEP št. 0320-02/2019-14: 
V Odbor za družbene dejavnosti se imenujejo: 

 DAMIJAN HOZJAN, Črenšovci, Juša Kramarja 6 – predsednik, 

 ROMANA LEBAR, Dolnja Bistrica 59 – članica, 

 MARIJA TERNAR, Trnje 10 – članica, 

 JOŽICA VAUPOTIČ, Črenšovci, Za logom 30 – članica, 

 Mag. MARIJA HORVAT, Srednja Bistrica 87 - zunanja članica, 

 Mag. TEREZIJA ZAMUDA, Dolnja Bistrica 37/e – zunanja članica, 

 ANITA BABIČ SÖKE, Gornja Bistrica 189 – zunanja članica. 
 
4. 
Županja je dala na glasovanje predlog liste Komisije za šport. Za listo so glasovali 4 člani OS, 10 članov je 
glasovalo proti. Županja je ugotovila, da predlog liste ni sprejet. 
 
Člani OS glasovali o vsakem predlaganem kandidatu posebej. Za mag. Romana Kolenka, Ludvika Horvat, Nika 
Horvata in Damjana Gaborja so glasovali vsi prisotni svetniki. Za Ireno Nerad ni glasoval nihče. 
 
Nato je županja dala na glasovanje predlog skupine svetnikov. Za Gorana Maučeca so glasovali vsi svetniki. 
 
Županja je na podlagi odločitve članov OS ugotovila, da je sprejet  SKLEP št. 0320-02/2019-15: 
Ustanovi se Komisija za šport, v katero se imenujejo: 

 Mag. ROMAN KOLENKO, Gornja Bistrica 28/a,  

 GORAN MAUČEC, Dolnja Bistrica 143/b, 

 LUDVIK HORVAT, Črenšovci, Prekmurske čete 40, 

 NIKO HORVAT, Mirna ulica  in,  

 DAMJAN GABOR, Črenšovci, Gosposko 24. 
 
5. 
Županja je dala na glasovanje predlog liste Komisije za kmetijstvo. Za listo so glasovali 4 svetniki, 10 jih je 
glasovalo proti. Županja je ugotovila, da predlog liste ni sprejet. 
 
Člani OS so glasovali o vsakem predlaganem kandidatu posebej. Za mag. Mateja Kolenka, Dominika Horvata, 
Damijana Hozjana in Mateja Dervariča so glasovali vsi pristni svetniki. Za Janeza Ferenčaka so glasovali 3 
svetniki, 11 jih je glasovalo proti. 
 
Nato je županja dala na glasovanje predlog skupine svetnikov. Za Jožefa Cigana je glasovalo 10 svetnikov, 4 
svetniki so bili proti. 
 
Županja je na podlagi odločitve članov OS ugotovila, da je sprejet  SKLEP št. 0320-02/2019-16: 
Ustanovi se  Komisija za kmetijstvo, v katero se imenujejo: 

 Dr. MATEJ KOLENKO, Za logom 7, 9232 Črenšovci, 

 DOMINIK HORVAT, Trnje 105,  9232 Črenšovci, 
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 DAMIJAN HOZJAN, Črenšovci, Juša Kramarja 6, 

 JOŽEF CIGAN, Srednja Bistrica 4 in  

 MATEJ DERVARIČ, Žižki 25. 
 
6. 
Županja je dala na glasovanje predlog liste Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti. Za listo so 
glasovali vsi prisotni svetniki.  
Županja je na podlagi odločitve članov OS ugotovila, da je sprejet  SKLEP št. 0320-02/2019-17: 
V Komisijo za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Črenšovci  se imenujejo: 

 MARIJA TERNAR, Trnje 10, 

 IRENA NERAD, Žižki 50/a, 

 LUDVIK HORVAT, Črenšovci, Prekmurske čete 140, 

 LUDVIK LEVAČIČ, Črenšovci, Prekmurske čete 140, 

 ROZINA HORVAT, Trnje 155/a, 

 ANITA BABIČ SÖKE, Gornja Bistrica 189. 
 
7. 
Županja je dala na glasovanje predlog liste Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Za listo so 
glasovali vsi prisotni svetniki.  
Županja je na podlagi odločitve članov OS ugotovila, da je sprejet  SKLEP št. 0320-02/2019-18: 
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo: 

 ANTON RADMAN, Srednja Bistrica 63, 

 MILAN GABOR, Dolnja Bistrica 55/a,  

 MELITA TOMPA LEBAR, Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica, 

 NATAŠA ČEH, Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci in 

 JOŽEF BAČIČ, Policijska postaja Lendava, 9220 Lendava. 

 
8. 
Županja je dala na glasovanje predlog liste za člane Vaškega odbora Črenšovci.  Za listo so glasovali vsi prisotni 
svetniki.  
Županja je na podlagi odločitve članov OS ugotovila, da je sprejet  SKLEP št. 0320-02/2019-19: 
V Vaški odbor Črenšovci  se imenujejo: 

 dr. Matej Kolenko, Črenšovci,  Za logom 7, 

 Jožica Vaupotič, Črenšovci,  Za logom 30, 

 Damijan Hozjan, Črenšovci,  Juša Kramarja 6, 

 Ludvik Horvat, Črenšovci,  Prekmurske  čete 140, 

 Vera Halas, Črenšovci,  Za logom 18, 

 Damjan Gabor, Črenšovci,  Gosposko 24, 

 Marija Tivadar, Črenšovci,  Gosposko 28. 
 
9. 
Županja je dala na glasovanje predlog liste za člane Vaškega odbora Žižki. Za listo so glasovali vsi prisotni 
svetniki.  
Županja je na podlagi odločitve članov OS ugotovila, da je sprejet  SKLEP št. 0320-02/2019-20: 
V Vaški odbor  Žižki  se imenujejo: 

 Miha Horvat, Žižki 31/g, 

 Irena Nerad, Žižki 50/a, 

 Gašper Horvat, Žižki 67, 

 Roman Kolenko, Žižki 21, 

 Mojca Makovec Haložan, Žižki 23, 

 Peter Cigut, Žižki 109/a, 

 Patricija Recek, Žižki 31/a. 
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10. 
Županja je dala na glasovanje predlog liste za člane Vaškega odbora Trnje.  Za listo so glasovali 4 svetniki, proti 
je glasovalo 10 svetnikov. Županja je ugotovila, da predlog liste ni sprejet. 
 
Nato so člani OS glasovali o vsakem predlaganem kandidatu posebej. Za Dominika Horvata, Marijo Ternar, 
Štefana Gyurica, Metko Sobočan Sarjaš, Luka Horvata in Renato Gostan so glasovali vsi pristni svetniki. Za 
Jožeta Sarjaša je glasoval 1 član OS, 13 jih je glasovalo proti. 
 
Županja je dala na glasovanje predlog skupine svetnikov. Za Luka Horvata so glasovali vsi prisotni svetniki. 
 
Županja je na podlagi odločitve članov OS ugotovila, da je sprejet  SKLEP št. 0320-02/2019-21: 
V Vaški odbor Trnje  se imenujejo: 

 Dominik Horvat, Trnje 105, 

 Marija Ternar, Trnje 10, 

 Štefan Gyurica, Trnje  65/a, 

 Metka Sobočan Sarjaš, Trnje 112/b, 

 Leon Horvat, Trnje 7/a, 

 Renata Gostan, Trnje 18, 

 Luka Horvat, Trnje 29.  
 
11. 
Županja je dala na glasovanje predlog liste za člane Vaškega odbora Gornja Bistrica.  Za listo so glasovali vsi 
prisotni svetniki.  
 
Županja je na podlagi odločitve članov OS ugotovila, da je sprejet  SKLEP št. 0320-02/2019-22: 
V Vaški odbor Gornja Bistrica  se imenujejo: 

 mag. Roman Kolenko, Gornja Bistrica 28/a, 

 Boris Kreslin, Gornja Bistrica 28/a, 

 Stanko Bohnec, Gornja Bistrica 28/a, 

 Alenka Korošec, Gornja Bistrica 28/a, 

 Štefan Krampač, Gornja Bistrica 28/a, 

 Anita Babič Soke, Gornja Bistrica 28/a, 

 Ignac Prša, Gornja Bistrica 28/a. 
 
12. 
Županja je dala na glasovanje predlog liste za člane Vaškega odbora Dolnja Bistrica. Za listo so glasovali vsi 
prisotni svetniki.  
 
Županja je na podlagi odločitve članov OS ugotovila, da je sprejet  SKLEP št. 0320-02/2019-23: 
V Vaški odbor Dolnja Bistrica  se imenujejo: 

 Romana Lebar,  Dolnja Bistrica 59, 

 Milan Gabor, Dolnja Bistrica 55/a,  

 Goran Maučec, Dolnja Bistrica 143/b, 

 Boris Šandor, Dolnja Bistrica 160/b, 

 Tjaša Tkalec, Dolnja Bistrica 150, 

 Urška Kelenc, Dolnja Bistrica 121/a, 

 Denis Škofič, Dolnja Bistrica 135. 
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13. 
Županja je dala na glasovanje predlog liste za člane Vaškega odbora Srednja Bistrica.  Za listo so glasovali vsi 
prisotni svetniki.  
 
Županja je na podlagi odločitve članov OS ugotovila, da je sprejet  SKLEP št. 0320-02/2019-24: 
V Vaški odbor Srednja Bistrica  se imenujejo: 

 Anton Radman,  Srednja Bistrica 63, 

 Gregor Tkalec, Srednja Bistrica 23/b, 

 Štefan Lebar, Srednja Bistrica 50, 

 Valentina Zadravec, Srednja Bistrica 15, 

 Matija Majcen, Srednja Bistrica 15/a. 
 
Ad/6 
Dr. Matej Kolenko, predsednik Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavil predlog za 
člane Nadzornega odbora Občine Črenšovci. 
 
V razpravi  o predlogih so svoja mnenja predstavili Dušan Utroša, Miha Horvat in Damijan Hozjan. 
 
Županja je dala na glasovanje predlog liste komisije. Za je glasovalo 11 svetnikov, proti so glasovali 3 svetniki. 
Županja je na podlagi odločitve članov OS ugotovila, da je sprejet  SKLEP št. 0320-02/2019-25: 
V Nadzorni odbor Občine Črenšovci se imenujejo: 

 ROZINA PUČKO, Črenšovci, Ozka ulica 10, 

 ANTON HORVAT, Žižki 67 in 

 ANITA GJEREK, Dolnja Bistrica 47. 

 
Ad/7 
Županja je pojasnila, da so na podlagi Zakona o političnih strankah do sredstev proračuna Občine Črenšovci 
upravičene politične stranke, ki so na zadnjih lokalnih volitvah kandidirale kandidate za Občinski svet Občine 
Črenšovci, sorazmerno s številom glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah, če so dobile najmanj 50 % glasov, 
potrebnih za izvolitev enega člana lokalne skupnosti. Ta sredstva ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima 
Občina Črenšovci opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje 
ustavnih in zakonskih nalog za posamezno leto (primerna poraba).  Razprave ni bilo. 
 
Člani OS  so s 13 glasovi za sprejeli SKLEP št. 0320-02/2019-26: 
Občinski svet Občine Črenšovci sprejme Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna 
Občine Črenšovci. 

 
Ad/8 
Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci je naslovila na OS vlogo o nadaljevanju podporne zaposlitve 
invalidne osebe za polovični delovni čas z zagotavljanjem proračunskih sredstev občine v višini minimalne plače 
v deležu zaposlitve in druga povračila in nadomestila po kolektivni pogodbi. Zaposlena oseba je in bo tudi v 
bodoče preko podporne zaposlitve nudila dodatno pomoč učencem z učnimi težavami na jezikovnem področju. S 
svojo prisotnostjo in delom pri učencih razvija vrednote strpnosti, empatije, razumevanja drugačnosti, nesebične 
pomoči, kulturnega vedenja in sprejemanja različnosti. Razprave ni bilo. 

 
Člani OS  so soglasno  sprejeli SKLEP št. 0320-02/2019-27: 
Občinski svet Občine Črenšovci soglaša, da se v proračunu Občine Črenšovci za leto 2019 zagotovijo 
sredstva za financiranje podporne zaposlitve v Osnovni šoli Franceta Prešerna Črenšovci. 
 
Ad/9 
Županja je povedala, da sta v okviru projekta ROMA CARAVAN bili nabavljeni dve kobili. Projekt je bil zaključen 
lansko leto in ker ni interesentov za delo s kobilami, predlaga odprodajo obeh kobil, ki se vodita kot stvarno 
premoženje občine. Odprodaja se izvede s postopkom javne dražbe, ki se objavi na spletni strani občine.  
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V razpravi je sodeloval Ludvik Horvat, član OS. 
 
Člani OS  so soglasno  sprejeli SKLEP št. 0320-02/2019-28: 
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
11/18 in 79/18) se z izvedbo javne dražbe prodata: 

 kobila z enotno življenjsko številko 705 001 011000539 z imenom BEBA II, roj. 1.4.2011, izklicna cena 
800,00 EUR in 

 kobila z enotno življenjsko številko 705 003 607000789 z imenom LOKRUM, roj. 5.4.2007, izklicna 
cena 800,00 EUR. 

Javna dražba se objavi na spletni strani občine in na oglasni deski občine. 
 
Ad/10 
Člani OS so se seznanili s paketom 5 predlogov svetniške skupine NSi: 
1. subvencioniranje komunalnega prispevka v višini 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka za 

reševanje prvega stanovanjskega vprašanja, 
2. subvencioniranje komunalnega prispevka podjetjem v višini do največ 80 % vrednosti in sicer na osnovi meril 

določenih v novem temu namenjenem pravilniku, 
3. subvencioniranje obrestne mere stanovanjskega kredita za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja 

tako, da se doseže EURIBOR + 0%, 
4. uvedba enkratne denarne pomoči v višini 2.500,00 EUR v primeru rušenja propadajoče stavb e in gradnja 

nove stanovanjske hiše (prvo stanovanjsko vprašanje), 
5. zvišanje stimulacija za študente in študentke, ker se višina stimulacije ni ustrezno zviševala in sicer: za vpis v 

višji letnik višješolskega strokovnega program 110,00 EUR, za visokošolski strokovni program ali 1. 
bolonjska stopnja (VS in UN) 125,00 EUR in za univerzitetni program ali 2. bolonjsko stopnjo 140,00 EUR. 
Predlaga se tudi črtanje določila, da izredni študentje, ki študirajo ob delu in iz dela niso upravičeni do 
stimulacije.  

 
Županja Vera Markoja je predlagala, da predloge, ki posegajo na odhodkovno stran proračuna, občinski svet 
obravnava ob sprejemu proračuna za letošnje leto. 
  
V razpravi o predlogih so sodelovali svetniki Miha Horvat, Damijan Hozjan, Irena Nerad, dr. Matej Kolenko, Anton 
Radman in  Romana Lebar.  
 
Na predlog županje  je bil soglasno sprejet  SKLEP št. 0320-02/2019-29: 
Občinska uprava Občine Črenšovci prouči prejete predloge svetniške skupine NSi, pripravi podatke in 
predloge ter jih vključi v obravnavo ob sprejemu proračuna za leto 2019.  
 
Ad/11 
Županja Vera Markoja je člane OS seznanila z odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor, ki je z inšpekcijskim 
pregledom ugotovil, da se z odvajanjem prečiščenih odpadnih voda iz obeh komunalnih čistilnih naprav čezmerno 
obremenjuje okolje. Pripraviti je potrebno pisni program ukrepov s terminskim planom izvedbe posameznih 
ukrepov. Glede na velik finančni zalogaj bi investicijo izvedli po fazah. 
 
Ad/12 
Županja Vera Markoja je odgovorila na vprašanja, ki jih je po elektronski pošti postavil svetnik Dušan Utroša 
glede: 

 sklepa sprejetega na 2. izredni seji, dne 10.5.2018, da se takoj pripravi plan sanacijskih del in sanacija 
finančno ovrednoti – proučuje dokumentacijo, opravila je razgovor s predstavnikom družbe Vodnar d.o.o.; 

 čistilnih naprav – informacija dana pri prejšnji točki; 

 gradnje poslovnega objekta podjetja Agro-trade d.o.o. – v pogovoru s predstavnikom podjetja v naslednjih 
dveh letih ne bo gradil; 

 uporabe starega vrtca oziroma projekta IntegRast – namerava se sestati s predstavniki društev v občini, ki bi 
naj koristili prostor; tudi črenšovska šola je izkazala interes medgeneracijskega sodelovanja;  

 prevetritve strategije razvoja Občine Črenšovci – sprejet Razvojni program Občine Črenšovci 2018-2023 je 
možno vedno dopolnjevati in spreminjati; 
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 trgovine podjetja Mercator v Črenšovcih, ki se naj proda ali nekaj naredi – stopilo se bo v stik s pristojnimi 
Mercatorja. 

 
Miha Horvata, člana OS, je zanimalo kako je s projektom WiFi4EU, na razpisu katerega je bila občina uspešna in 
pridobila bone za namestitev opreme za brezžični internet na javnih mestih v občini.   
 
Županja je povedala, da smo pridobili bone v vrednosti 15.000,00 EUR, plana za naprej še ni.    
 
Anton Radman, član OS, je predlagal, da županja skliče vaške odbore. 
 
Županja je povedala, da se bo sestala s člani VO prihodnji teden. 
 
Dr. Matej Kolenko, član OS, je opozoril na potok Črnec, ki je na območju občine zelo onesnažen in bi bilo 
potrebno stopiti v stik a Agencijo RS za okolje ter storiti vse potrebno, da bi se  stanje izboljšalo. 
 
Na vprašanje Borisa Kreslina, člana OS, kako je s sanacijo vaškega doma na Gornji Bistrici, je Stanko Lebar 
pojasnil situacijo. 
 
Jožica Vaupotič, članica OS, je predlagala, da se v ulici Za logom v Črenšovcih uredi ulična razsvetljava. 
 
Županja Vera Markoja je svetnike pozvala, da se z vprašanji, predlogi in pobudami oglasijo osebno, pokličejo ali 
pišejo po elektronski pošti kadarkoli. 
 
 
 
Ker je bil dnevni red izčrpan, je županja sejo zaključila ob 19.35 
Seja je posneta z diktafonom in shranjena  na spominskem mediju, ki se hrani v upravi Občine Črenšovci. 
 
 
 
Zapisala:               Sejo vodila: 
Jožica CIGAN                                           Vera MARKOJA, županja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


