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OBČINA ČRENŠOVCI 

Občinski svet 

Z A P I S N I K 
30. seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, ki je bila dne,  12. 7. 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:  
dr. Matej Kolenko, mag. Marija Horvat, Dominik Horvat, Ivan Rajtar, Darja Hodnik, Dušan Utroša, mag. Roman 
Kolenko, Vladimir Žalik, Anton Radman, Stanko Bohnec in Boris Kreslin.  
 
Odsotnost so opravičili: Miha Horvat, Matej Kranjec, Anton Horvat in Meri Horvat. 
Ostali prisotni: Jožica Cigan, Milena Antolin, Stanko Lebar - občinska uprava in Ines Baler - Vestnik.  

Ad/1 

Župan Anton Törnar je ugotovil, da je prisotnih 11 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 30. seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, 
3. Pregled zapisnika 29. redne seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, 
4. Obravnava predloga rebalansa proračuna Občine Črenšovci za leto 2018, 
5. Tekoče zadeve in 
6. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta, 

ki je bil soglasno sprejet. 
 
Ad/3 
Župan Anton Törnar je podal pregled zapisnika 29. redne seje OS, ki je bila  7.6.2018.  
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato so člani OS soglasno potrdili zapisnik 29. redne seje OS. 
 
Ad/4  
Župan je podal obrazložitev k predlogu rebalansa proračuna občine Črenšovci za leto 2018, katerega skupni 

prihodki so ocenjeni v višini 2,966.850,00 € sredstev, kar je 1,4 % več v primerjavi s prvotno planiranimi prihodki 

proračuna za leto 2018. Skupni odhodki rebalansa pa so ocenjeni v višini 3,489.109,19 €, oz. 1,22 % več glede 

na plan. Podrobno je predstavil prihodkovno in odhodkovno stran rebalansa proračuna. V predlog rebalansa 2018 

je vključena tudi rezervacija sredstev v višini 51.597,55 €. V okviru postavke se lahko odloča o delnem ali 

celotnem finančnem vložku občine pri projektih, ki so jih na občinsko upravo vložili PGD Srednja Bistrica za 

asfaltiranje parkirišča pri vaško gasilskem domu Srednja Bistrica in sofinanciranje izgradnje garaže, PGD 

Črenšovci za asfaltiranje parkirišča in obe OŠ za zagotavljanje sredstev za materialne stroške OŠ Črenšovci. 

Župan je predstavil mnenje Odbora za proračun, finance in gospodarske dejavnosti, ki potrjuje predlog rebalansa 
z naslednjimi dopolnitvami: 

 odobri se 7.817,00 € sredstev PGD Črenšovci za asfaltiranje parkirišča pri gasilskem domu v Črenšovci; 

 odobri se 50 % delež občine PGD Srednja Bistrica za izgradnjo garaže oz. približno 16.000,00 €; 

 odobri se 1.006,00 € OŠ Bistrica za kritje stroškov odprave ukrepa po odločbi inšpekcije; 

 odobri se 6.209,00 € OŠ Črenšovci za pokritje stroškov materiala in storitev nujnih vzdrževalnih del na 
objektu šole in telovadnice v preteklem letu. 
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Vsa omenjena sofinanciranja se aktivirajo na podlagi predloženih verodostojnih listin – računov, ki morajo biti po 
končanju del tudi plačani. Dokazila o plačilu se dostavijo na občinsko upravo. Za zgoraj omenjene 
prerazporeditve sredstev se zmanjša postavka: 42080 - Proračunska rezervacija 2018 v višini 31.032,00 € 
 
Mag. Marija Horvat, članica OS, je povedala, da podpira predlog rebalansa proračuna in predlagala dopolnitev – 
amandma z novo proračunsko postavko – ureditev parkirišča pri Vaško-gasilskem domu na Srednji Bistrici v 
znesku 20.000,00 EUR.  
 

Anton Radman, član OS, je prav tako predlagal amandma, s katerim se v rebalansu proračuna zagotovijo 
sredstva za ureditev parkirišča pri Vaško-gasilskem domu na Srednji Bistrici, ki ni samo parkirišče ampak tudi 
intervencijska pot, v višini 20.000,00 EUR. Poudaril je, da je v letih 2005-2017 bilo vlaganj v vas Srednja Bistrica, 
v primerjavi z drugimi vasmi, malo in da se parkirišče pri šoli ne more šteti kot pridobitev samo za Srednjo 
Bistrico, saj ga uporabljajo starši iz vseh treh Bistric. 
 
Župan je bil mnenja, da je potrebno nekaj sredstev v rezervaciji imeti zagotovljenih, saj smo komaj na polovici 
leta in ne vemo kaj nas še vse čaka in zakaj jih bomo potrebovali.  
 
Dušana Utroša, člana OS, je  zanimalo ali je potreben amandma za ureditev strelišča v Črenšovcih. 
 
Župan je povedal, da se bo nujno na strelišču uredilo iz vzdrževanja in da glede na pripravo projekta športnega 
centra ni smiselno investicijsko vlaganje v objekt.  
 
Vladimirja Žalika, člana OS, je zanimala rezervacija sredstev za regionalno prireditev ob Dnevu družitve 
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Glede parkirišča pri Vaško-gasilskem domu na Srednji Bistrici je bil 
mnenja, da je novo pri šoli dovolj veliko za parkiranje ob raznih prireditvah, ki so v času, ko v šoli ni pouka, zato to 
naj ne bi bila I. prioriteta, saj so tudi druge vasi, kjer je potrebno kaj urediti. 
 
Milena Antolin je pojasnila, da so sredstva za regionalno prireditev zagotovljena v rebalansu proračuna.  
 
Stanko Bohnec, član OS, je povedal, da smo komaj sredi leta in je prav, da imamo nekaj sredstev zagotovljenih 
tudi na rezervaciji za nepredvidljive stvari.  
 
Po zaključku razprave je župan dal na glasovanje predlog Odbora za proračun, finance in gospodarske 
dejavnosti, da se v rebalansu zagotivi:  

 7.817,00 € sredstev PGD Črenšovci za asfaltiranje parkirišča pri gasilskem domu v Črenšovci; 

 50 % delež občine PGD Srednja Bistrica za izgradnjo garaže za potrebe društva oz. približno 16.000,00 €; 

 1.006,00 € OŠ Bistrica za kritje stroškov odprave ukrepa po odločbi inšpekcije; 

 6.209,00 € OŠ Črenšovci za pokritje stroškov materiala in storitev nujnih vzdrževalnih del na objektu šole in 
telovadnice v preteklem letu. 

Člani OS so predlog odbora soglasno sprejeli. 
 
Nato je dal na glasovanje predlog amandmaja, ki sta ga vložila svetnika mag. Marija Horvat in Anton Radman.  
Za predlog sta glasovala dva člana OS. Župan je ugotovil, da amandma ni sprejet. 
 
Občinski svet je soglasno sprejel SKLEP štev. 0320-30/2018-207:  
Občinski svet Občine Črenšovci sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Črenšovci za leto 2018. 
 
Župan je predstavil predlog dopolnitev načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Črenšovci v letu 
2018.  
 
Občinski svet je soglasno sprejel SKLEP štev. 0320-30/2018-208: 
Občinski svet Občine Črenšovci sprejme dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Občine Črenšovci v letu 2018. 
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Ad/5 
Stanko Lebar je predstavil odgovor podjetja Saubermacher-Komunala glede vreč za embalažo za samostojne 
podjetnike. 
 
Vladimir Žalik, član OS, je povedal, da na jasno vprašanje ni bil dan, s strani izvajalca GJS podjetja 
Saubermacher-Komunala, jasen odgovor, se pa kljub temu zahvaljuje za posredovanje vprašanja. 
 
Ad/6 
Dr. Mateja Kolenka, člana OS, je zanimalo ali občina razmišlja o t.i. prenosu znanja z vključitvijo mladih v 
praktično delo (npr. na projektih) z možnostjo zaposlitve. Nadalje ga je zanimalo kako je s sanacijo odvodnih 
jarkov oziroma ali se predvideva sanacija le teh, ki je ponekod nujno potrebna. 
 
Župan je povedal, da vsako leto sprejmemo na praktično usposabljanje dijake in študente, ki traja, odvisno od 
strokovnega programa, nekaj tednov do dveh mesecev. Tudi v bodoče bomo, kot mentorska organizacija, 
omogočali praktično usposabljanje našim občanom. Glede odvodnih jarkov bo potrebna ponovna sanacija jarkov. 
Zaradi visokega vodostaja Črnca trenutno ni možno pokositi brežine. 
 
Dominik Horvat, član OS, je opozoril na problematiko odvodnje na  relaciji Črenšovci – Jula Marof, kjer so jarki 
zamuljeni in posledica tega so ob deževju, na tem območju, poplavljene kmetijske površine in traktorska steza. 
 
Župan je pojasnil, da je problem na katerega opozorja svetnik Dominik Horvat v Otiškem jezeru oz. Đilinjeku.  
 

Mag. Marijo Horvat, članico OS, je zanimalo ali je zadeva problematike kmetijskega zemljišča na Srednji Bistrici 
urejena, saj so leseni količki za ureditev meje še vedno postavljeni, kar je nevarno za mimoidoče. 
 
Stanko Lebar je pojasnil, da je zadeva geodetsko urejena, sporazum podpisan in nadomestilo za zmanjšano 
površino kmetijskega zemljišča, ki je posledica rekonstrukcije občinske ceste, plačano. 
 
Dominika Horvata, člana  OS, je zanimalo ali je možno pri spremembah OPN, ki so v teku, še podati pobude. V 
Trnju so sredi vasi zemljišča, na katerih bi mladi radi gradili, pa jim je onemogočeno, ker so opredeljena kot 
kmetijska zemljišča. To bi bilo potrebno predlagati pri spremembah OPN. 
 
Stanko Lebar je pojasnil, da smo zdaj v fazi pridobivanja mnenj in bi novi predlogi podaljšali čas sprejemanja.  
 

Mag. Roman Kolenko, član OS, je opozoril, da na Gornji Bistrici, pri h.št. 99, še vedno ni sanirana občinska cesta 
tako, da se ne bi prašilo. Prebivalci so nejevoljni, ker je ob suhem vremenu veliko prahu, saj je cesta precej 
prometna, tako s traktorji kot tudi avtomobili.  
 
Župan je pojasnil, da se je pot sanirala z gramoznim materialom, da se tekoče vzdržuje, trenutno pa ni na 
razpolago drobljenega asfalta.  
 

Stanko Bohnec, član OS, je opozoril na zaraščenost in neurejenost parcele na Gornji Bistrici h.š. 9, kjer ne biva 
nihče. Sosedje se pritožujejo, saj neurejena, zaraščena in zapuščena parcela privablja insekte in golazen. 
Predlagal je, da občina situacijo prijavi ustrezni inšpekciji oziroma naj medobčinski inšpektorat upošteva Odlok o 
javnem redu in miru v Občini Črenšovci in proti lastniku, ki je znan ukrepa. 
 
Stanko Lebar je prisotne seznanil, da sta polnilni postaji za električna vozila v Črenšovcih (pri Kleklovem domu in 
pri spomeniku prekmurski materi) postavljeni in bosta v kratkem aktivirani.  
 
Ker je bil dnevni red izčrpan, je župan sejo zaključil ob  19.15 

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 
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