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OBČINA ČRENŠOVCI 
Občinski svet 
 

 
Z A P I S N I K  

6. seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, ki je bila dne, 12. 6. 2019 ob 18. 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, 
Marija Ternar, Dušan Utroša, Jožica Vaupotič, Damijan Hozjan, Romana Lebar, Milan Gabor, Goran Maučec, 
Boris Kreslin, mag. Roman Kolenko, Anton Radman in Ludvik Horvat. 
Odsotni: dr. Matej Kolenko, Irena Nerad in Dominik Horvat. 
Ostali prisotni: Nina Kolarič Tibaut - predstavnica podjetja ATRIJ d.o.o. Odranci, mag. Marija Horvat - ravnateljica 
OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, mag. Terezija Zamuda - ravnateljica OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, Milena 
Antolin, Jožica Cigan in Stanko Lebar - občinska uprava in Ines Zavec - predstavnica medijev.  
 
Ad/1  
Županja Vera Markoja je ugotovila, da je prisotnih 12  članov OS, da je OS sklepčen in pod 
 
Ad/2 
predlagala naslednji DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti članov Občinskega sveta Občine Črenšovci, 
2. Določitev dnevnega reda 6. seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, 
3. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, 
4. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN za enoto urejanja 

ČR-6 v Črenšovcih, 
5. Obravnava in sprejem predloga o oblikovanju oddelkov in sistematizaciji delovnih mest v 

šolskem letu 2019/20 v vrtcu Bistrica, 
6. Obravnava in sprejem predloga o oblikovanju oddelkov in sistematizaciji delovnih mest v 

šolskem letu 2019/20 v vrtcu Črenšovci, 
7. Obravnava in sprejem sprememb Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka za 

gradnjo poslovnih objektov v Občini Črenšovci, 
8. Informacija o obvestilu Inšpektorata RS za okolje v zvezi s prekrškom za čistilni napravi, 
9. Potrditev investicijskega programa za rekonstrukcijo ČN Bistrica, 
10. Obravnava predloga svetniške skupine o odprtju brezplačne energetsko svetovalne pisarne 

ENSVET,  
11. Obravnava pobude za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za goveji hlev na 

Gornji Bistrici, 
12. Seznanitev s sklepom MO Murska Sobota v zvezi z nespoštovanjem predpisov o javnem 

naročanju v Javnem zavodu Pomurske lekarne Murska Sobota, 
13. Tekoče zadeve in 
14. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta, 
 

ki so ga člani OS soglasno sprejeli.   
 
Ad/3 
Županja je podala pregled zapisnika 5. seje OS, ki je bila 23. 4. 2019. Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Soglasno je bil sprejet  SKLEP štev. 0320-06/2019-51: 
Občinski svet Občine Črenšovci potrdi zapisnik 5. seje, ki je bila 23. 4. 2019. 
 
Ad/4 
Nina Kolarič Tibaut, predstavnica podjetja ATRIJ d.o.o. Odranci, je predstavila predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ČR-6 v Črenšovcih. 
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Razprave ni bilo. 
 
Člani OS so soglasno sprejeli SKLEP štev. 0320-06/2019-52: 
Občinski svet Občine Črenšovci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN za enoto urejanja 
ČR-6 v Črenšovcih. 
 
Ad/5 in Ad/6 
Mag. Marija Horvat, ravnateljica Osnovne šole Franceta Prešerna Črenšovci, je predstavila predlog oblikovanja 
oddelkov in sistemizacijo delovnih mest v vrtcu Črenšovci v šolskem letu 2019/20. 
 
Mag. Terezija Zamuda, ravnateljica Osnovne šole Prežihovega Voranca Bistrica, je predstavila predlog 
oblikovanja oddelkov in sistemizacijo delovnih mest v vrtcu Bistrica v šolskem letu 2019/20 in predlog, da bi se iz 
proračuna občine za leto 2019 poravnala staršem, občanom Občine Črenšovci, ki imajo otroke vključene v Vrtec 
Bistrica, oskrbnina za mesec julij in avgust 2019, v kolikor otrok ne obiskuje vrtca (začasni izpis). 
 
Damijan Hozjan, član OS in predsednik Odbora za družbene dejavnosti, je člane OS seznanil s stališči odbora do 
podanih predlogov. 
 
V razpravi so sodelovali Damijan Hozjan, mag. Roman Kolenko in Anton Radman. Obe ravnateljici sta podale 
odgovore na vprašanja svetnikov. 
 
Po opravljeni razpravi so člani OS soglasno sprejeli naslednje sklepe: 
SKLEP štev. 0320-06/2019-53: 
Občinski svet Občine Črenšovci potrdi predlog oblikovanja oddelkov v vrtcu Bistrica in sicer štiri 
oddelke: 

- heterogeni oddelek (1-3 let)  

- heterogeni oddelek (1-3 let)  

- heterogeni oddelek (3-5 let)  

- heterogeni oddelek (4-6 let) 

 
SKLEP štev. 0320-06/2019-54: 
Občinski svet Občine Črenšovci potrdi predlog oblikovanja oddelkov v vrtcu Črenšovci in sicer sedem 
oddelkov: 

- homogeni oddelek (1-2 leti) 

- homogeni oddelek (2-3 leti) 

- heterogeni oddelek (1-3 let) 

- homogeni oddelek (3-4 let) 

- kombinirani oddelek (2-5 let) 

- heterogeni oddelek (4-6 let) 

- homogeni oddelek (5-6 let) 

 
SKLEP štev. 0320-06/2019-55: 
V vrtcih na Bistrici in v Črenšovcih se lahko od 1.9.2019, glede na razmere in dejansko število vpisanih 
otrok v vrtcu, upošteva fleksibilni način povečanja števila otrok v oddelku največ za dva otroka. 
 
SKLEP štev. 0320-06/2019-56: 
Občinski svet Občine Črenšovci potrdi predlagano sistematizacijo delovnih mest v vrtcu na Bistrici in v 
Črenšovci za šolsko leto 2019/2020 vključno z ugodnejšimi normativi in nadstandardnimi zaposlitvami. 
 
SKLEP štev. 0320-06/2019-57: 
Občinski svet Občine Črenšovci soglaša, da sta vrtca na Bistrici in v Črenšovcih v času od 28.8 do 
30.8.2019 zaprta zaradi potreb po temeljitem čiščenju prostorov v vrtcu ter priprav na začetek šolskega 
leta 2019/2020. 
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SKLEP štev. 0320-06/2019-58: 
Občinski svet Občine Črenšovci soglaša, da je najmanjše število otrok za obratovanje vrtca v času pred 
prazniki in v počitnicah najmanj 5 prijavljenih otrok v vrtcu (ne v posamezni skupini). 
 
SKLEP štev. 0320-06/2019-59: 
Občinski svet soglaša, da se poslovni čas vrtca lahko spremeni glede na utemeljeno potrebo staršev 
otrok za najmanj 2 otroka (ne iz iste družine). 
 
SKLEP štev. 0320-06/2019-60: 
Občina Črenšovci se zaveže kriti staršem, ki imajo stalno bivališče v Občini Črenšovci, za otroke 
vključene v vrtce, enomesečno participacijo plačilo vrtca, ki se obračuna za mesec avgust 2019. 
 
Ad/7 
Županja je pojasnila, da določila, na prejšnji seji OS sprejetega Pravilnika o subvencioniranju komunalnega 
prispevka za gradnjo poslovnih objektov v Občini Črenšovci, ne dajejo selektivne prednosti posameznim 
podjetjem, ampak se ukrep uporablja splošno, zato je mnenje Ministrstva za finance, da subvencija ne predstavlja 
državne pomoči in se torej tudi ne dodeljuje po pravilu »de minimis«. Predlagala je, da se črta 6. člen pravilnika in 
druga alineja 7. člena. Ostala določila ostanejo nespremenjena.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Člani OS so soglasno sprejeli SKLEP štev. 0320-06/2019-61: 
Občinski svet Občine Črenšovci sprejme spremembe Pravilnika o subvencioniranju komunalnega 
prispevka za gradnjo poslovnih objektov v Občini Črenšovci.  
 
Ad/8 
Županja je člane OS seznanila z obvestili Inšpektorata za okolje in prostor v zvezi s prekrškom na čistilnih 
napravah ter podanih izjavah, ki jih je posredovala inšpektoratu. Naš projekt Odvajanje in čiščenje komunalne 

odpadne vode je vključen na Listo B in bodo prosta sredstva znana šele konec leta: Predlagala je, da z 
aktivnostmi pričnemo, saj nas k temu silijo odločbe inšpektorata in si glob v višini do 75.000 EUR, za vsako 
čistilno napravo, ne moremo privoščiti. 
 
V razpravi so sodelovali svetniki Damijan Hozjan, Anton Radman in Dušan Utroša z mnenji, da je potrebno čim 
prej pristopiti k rekonstrukciji ČN. 
 
Ad/9 
Županja Vera Markoja je podala obrazložitev k investicijskemu programu za rekonstrukcijo ČN Bistrica, 
predstavila oceno vrednosti rekonstrukcije ter vire financiranja in povedala, da bo med samo rekonstrukcijo 
zagotovljeno nemoteno čiščenje. 
 
Miha Horvat, član OS, je ob informaciji županje, da se pripravlja sprememba zakona o vodah, predlagal, da 
občina preko Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije poda pripombe na osnutek Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki ga je objavilo Ministrstvo za okolje in prostor. Določila osnutka 
zakona niso ustrezna za našo občino, zato se naj občina maksimalno angažira. 
 
Županja je povedala, da bo občina sprožila aktivnosti in dala pripombe na osnutek Zakona o vodah. 
 
Člani OS so soglasno potrdili SKLEP štev. 0320-06/2019-62: 
Občinski svet Občine Črenšovci potrjuje Investicijski program za projekt: Rekonstrukcija čistilne naprave 
Bistrica. 
 
Ad/10  
Županja Vera Markoja je povedala, da smo na podlagi predloga svetniške skupine NSi o odprtju brezplačne 
energetsko svetovalne pisarne ENSVET, stopili v kontakt z EKO skladom. Glede  na to, da delujejo take pisarne 
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že v Lendavi, Beltincih in Murski Soboti, je predlog EKO sklada, da se organizira skupni informativni sestanek, 
katerega sklicatelj bo sklad. 
 
Razpravljali so bili Damijan Hozjan, Milan Gabor in Miha Horvat v smislu, da pozdravljajo predlog in da se počaka 
na sestanek. 
 
Ad/11 
Županja je svetnike seznanila z vlogo oziroma pobudo za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za goveji hlev na Gornji Bistrici, ki jo je v razširjeni sestavi obravnaval tudi Vaški odbor Gornja Bistrica. Ker se 
investitor o lokaciji še odloča, je današnja točka le informativne narave. 
 
Mag. Roman Kolenko, član OS in predsednik VO Gornja Bistrica, je člane OS seznanil, da so krajani, ki stanujejo 
v neposredni bližini parcele, izrazili pomisleke glede smradu, ki bi prihajal iz tako velikega hleva in bi se jim zaradi 
tega zmanjšala kvaliteta življenja ter predali podpise peticije proti izgradnji takega objekta v njihovi bližini in 
predlagajo primernejšo lokacijo, ki bi bila bolj oddaljena od stanovanjskih hiš. 
 
Razpravljali so člani OS Boris Kreslin, Damijan Hozjan in Miha Horvat v smislu, da se v občini določi območje za 
gradnjo večjih kmetijskih objektov. 
 
Ad/12 
Člani OS so se seznanili z dopisom župana MO Murska Sobota in sklepi Mestnega sveta MO Murska Sobota v 
zvezi z nespoštovanjem predpisov o javnem naročanju v javnem zavodu Pomurske lekarne Murska Sobota. Prav 
tako so se seznanili z dopisom NSP – Neodvisne stranke Pomurja, ki zagovarja, da Pomurske lekarne ostanejo v 
obstoječem okviru in naprej poslujejo nemoteno, saj je to ena od zagotovil, da imajo občani Pomurja zagotovljeno 
primerno oskrbo z zdravili.   
 
Dušan Utroša, član OS, je povedal, da je naša predstavnica v Svetu zavoda Pomurske Lekarne Murska Sobota 
povedala, da svet podpira direktorja ter da Pomurske lekarne, kot javni lekarniški zavod, opravlja lekarniške 
storitve na sedanjem področju.  
 
V razpravi so sodelovali Anton Radman, Damijan Hozjan, Anton Radman, mag. Roman Kolenko in Miha Horvat, 
ki so ugotavljali, da s strani koristnikov na kakovost dela Pomurskih lekarn ni pripomb in da so javna naročila v 
lekarniški dejavnosti problem v celotni državi in je potrebno to sistemsko urediti. 
 
Po koncu razprave je stališče Občinskega sveta Občine Črenšovci, da Pomurske lekarne Murska Sobota 
opravljajo lekarniške storitve in zagotavljajo preskrbo prebivalstva z zdravili še naprej na območju pokrajine ob 
Muri. S tem stališčem se seznani našo predstavnico v Svetu zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota. 
 
Ad/13  
Županja se je zahvalila vsem, ki so sodelovali pri izvedbi prireditev ali se jih udeležili ob 10. občinskem prazniku 
Občine Črenšovci ter prisotne seznanila z občinskimi prireditvami ob 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev 
z matičnim narodom. 
 
Člane OS je seznanila s sklepi Sveta ustanoviteljic podjetja EKO-PARK in sicer, da je bil izglasovan sklep o 
tretjem alternativnem vodnem viru na Dolnji Bistrici, ki je projektna naloga EKO-PARKA ter da polnjenje bazenov 
ni dovoljeno iz hidrantov ampak se obračunava kot pitna voda. Upravljavcu sistema je tudi predlagala, da se s 
1.7. začne sistematično meriti temperatura vode vsaj enkrat na teden in ob prisotnosti osebe iz občine. 
 
Svetnike je seznanila tudi z zaposlitvijo osebe preko javnih del, področje turizma in povedala, da bo na razpolago 
kot strokovna pomoč tudi društvom v občini. 
 
Nadalje je člane OS seznanila, da bo za leto 2018 opravljena revizija poslovanja občine tudi v smislu smotrnosti 
ustanovitve javnega podjetja. 
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S strani podjetja Saubermacher - Komunala je bila seznanjena, da se število klicev gospodinjstev za odvoz 
kosovnih odpadkov povečuje, kar je razveseljivo. Rešuje se tudi problematika komunalnih odpadkov v romskih 
naseljih in se skuša vzpostaviti red z neplačniki, tudi preko Centra za socialno delo. 
 
Ad/14 
Goran Maučec je predlagal, da se preveri navoz poti v »džatah«, saj so s strani nekaterih vaščanov Dolnje 
Bistrice pripombe na material, ki je bil uporabljen pri navozu. 
 
Dušana Utroša, člana OS, je zanimalo kako je s postavitvijo avtopralnice v Črenšovcih. 
 
Županja je pojasnila, da je plan investitorja, da bi začela avtopralnica obratovati do konca letošnjega leta. 
 
Damijan Hozjan, član OS, se je kot predsednik KTD Črenšovci, zahvalil vsem, ki so pomagali pri izvedbi 
prireditev ob občinskem prazniku. Predlagal je, da Odbor za infrastrukturo in komunalo permanentno daje na 
dnevni red zadeve v zvezi z vodovodom. 
 
Jožica Vaupotič, članica OS, je predlagala, na željo nekaterih krajanov Črenšovcev, da bi javna razsvetljava v 
Črenšovcih bila prižgana dalj časa kot je sedaj. 
 
Miha Horvat, član OS, je predlagal, da bi se ob prireditvah letošnje 100 – letnice združitve prekmurskih Slovencev 
z matičnim narodom izobesile slovenske zastave tudi na drogove ob magistralni cesti v Črenšovcih. 
 
Damijan Hozjan, član OS, je predlagal, da se zastave izobesijo ob vsakem državnem prazniku. Predlagal je, da 
se upravljavca svetlobno signalne opozorilne table na začetku Črenšovcev obvesti, da ta ne deluje. 
 
Ludvik Horvat, član OS, je postavil vprašanje, kdaj se bodo namestile oglasne deske v romskih naseljih. 
 
Damijan Hozjan, član OS, je predlagal, da lokacijo postavitve novih oglasnih desk po vaseh določijo vaški odbori.  
  
 
 
Ker je bil dnevni red izčrpan, je županja sejo zaključila ob 20.40 

 
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 
 

 
 
 


