
OBČINA ČRENŠOVCI  
Odbor za družbene dejavnosti 

 
 

ZAPISNIK  2. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, 
ki je bila 20. 2. 2019 ob 17.  uri v sejni sobi Kleklovega doma v Črenšovcih. 

 
 

Prisotni člani:  Damijan Hozjan, Romana Lebar, Marija Ternar, Jožica Vaupotič, mag. Marija Horvat, mag. 
Terezija Zamuda in Anita Babič Söke. 
Ostali prisotni:  Županja Vera Markoja in Jožica Cigan - občinska uprava. 
 
Damijan Hozjan, predsednik odbora, je ugotovil, da je odbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom, zato je 
predlagal  naslednji 
 
 DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 1. seje Odbora za družbene dejavnosti, 
2. Obravnava predloga proračuna Občine Črenšovci za leto 2019, 
3. Določitev občinskih proslav v letu 2019 in  
4. Razno, 

ki je bil soglasno potrjen. 
 
 
Ad/1 
Damijan Hozjan, predsednik odbora, je podal pregled zapisnika 1. seje, ki je bila 29.1.2019.  Na zapisnik ni bilo 
pripomb in je bil soglasno potrjen. 
 
Ad/2 
Županja Vera Markoja je podala podrobno obrazložitev proračuna Občine Črenšovci za leto 2019. 
 
V razpravo o predlogu proračuna so se vključili Damijan Hozjan, mag. Terezija Zamuda, mag. Marija Horvat, 
Romana Lebar in Marija Ternar, ki jih je zmotilo, da za kulturo vedno zmanjka sredstev v proračunu, saj je višina 
sredstev že od 2016 ista oziroma se je zaradi varčevalnih ukrepov področju kulture vzelo največ. V kolikor ni 
možno že pri proračunu zagotoviti več sredstev, pa je nujno to pri rebalansu, saj je vlaganje v kulturo kapital na 
dolgi rok. Več bo potrebno nameniti tudi investicijskim vlaganjem v obe šoli in tudi tu dodatna  sredstva zagotoviti 
v rebalansu proračuna.  
Prisotni so bili mnenja, da bi se morda dalo privarčevati tudi na drugih postavkah npr. pri Mali hiši, Varni hiši, 
Knjižnici Lendava in ta sredstva porabiti za druge namene npr. šolam. Pri sredstvih za Knjižnico Lendava jih 
motijo dejstva, da nekatere druge občine iz UE Lendava ne namenjajo knjižnici nič sredstev. 
Spregovorili so tudi o vrtcu na Bistrici, kjer je potrebno pripraviti več idejnih rešitev glede smotrnosti novega  vrtca 
ali adaptacije obstoječega, lokacijo, slediti javnim razpisom za pridobitev sredstev, proučiti možnost javno-
zasebnega partnerstva oziroma imeti v vidu, da se vrtec gradi za naslednjih dvajset, trideset let.  
 
Po končani razpravi so člani odbora soglasno sprejeli SKLEP štev. 1/2:  
Odbor za družbene dejavnosti soglaša s predlogom proračuna Občine Črenšovci za leto 2019 in predlaga 
Občinskemu svetu Občine Črenšovci, da se v rebalansu proračuna za leto 2019 zagotovijo dodatna 
sredstva za:  
 kulturo v višini še 20 % od planiranih v proračunu za leto 2019 in 
 investicijska vlaganja v osnovne šole v višini še 20 % planiranih za leto 2019. 
 
 
 
 
 
 



Ad/3 
1. 
Po razpravi o organizaciji občinskih proslav ob državnih praznikih je bil soglasno sprejet SKLEP štev. 2/2: 
 

Državni praznik 
 

Organizator 

8. februar - Prešernov dan, slovenski kulturni praznik Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci 
/stalno/ 

25. junij - dan državnosti Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci 
/izmenično z Osnovno šolo Prežihovega Voranca Bistrica/ 

17. avgust - združitev prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom 

Kulturno-turistično društvo Črenšovci 
/stalno/ 

26. december - dan samostojnosti in enotnosti Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica 
/stalno/ 

 
 
2. 
V razpravi o občinskem prazniku, ki je 8. maja, je županja povedala da bodo letos prireditve v Črenšovcih, v 
organizaciji Kulturno-turističnega društva Črenšovci, predvidoma 10. in 11. maja 2019. 
 
 
Ad/4 
Županja je seznanila prisotne o opravljenem sestanku Odbora za pripravo in organizacijo dogodkov ob 100. 
obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v občini Črenšovci in okvirno dorečene aktivnosti, 
ki zajemajo: 

 akcijo »Kupim in izobesim slovensko zastavo«, 

 izdajo zbornika Spominčice,  

 predstavitev spominskega kovanca za 2,00 EUR izdanega s strani Banke Slovenije,  

 organizacijo okrogle mize na temo vloge Jožefa Klekla in  

 položitev venca ob spomeniku Jožefa Klekla (predsednik RS).  
Predlagano je bilo, da bi tudi letošnji Teden duhovnosti in kulture bil namenjen 100. letnici združitve ter oživitev 
Kleklove fundacije. 
 
 
Ker je bil dnevni red izčrpan je predsednik sejo zaključil ob 19.20  

 

 

Zapisala:                                                                                                                                   Predsednik odbora: 
Jožica Cigan                                                                                                                                Damijan Hozjan 





























