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ZAPISNIK 

7. SESTANKA VAŠKEGA ODBORA ČRENŠOVCI 
Z DNE 16. 2. 2016 ob 19.00 

 
 
DNEVNI RED: 
1. Informacije s seje Odbora za finance 
2. Dan žena 
3. Občinski praznik 
4. Razno 
 
Prisotni: Matej Kolenko (predsednik); Boštjan Jerič; Janez Zadravec; Meri Horvat; Robert Smodiš; 
Andreja Sever; Tibor Frančič 
 
 
1. Informacije s seje Odbora za finance 
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik VO Matej Kolenko pričel sestanek, predstavil dnevni 
red, ki je bil soglasno sprejet. 
 
Predsednik je predstavil predlog proračuna za tekoče obdobje. Po razpravi smo oblikovali 
vprašanja in pomisleke: 

- ugotavljamo, da proračun izključuje nekatere vitalne dejavnosti društev, ki so širšega 
pomena; 

- moti nas visoka postavka reprezentance po naročilu župana, ki kar nekajkrat presega 
sredstva namenjena delovanju društev; 

- predlagamo, da se končno uredi sprememba namembnosti zemljišča- parkirišča pri 
igrišču in se naj le-to uredi; 

- za obnovo tal-podov, nekaterih drugih stvari v Kleklovem domu je znesek previsok, saj 
je v bližnji prihodnosti načrtovana adaptacija celotne zgradbe, katero podpiramo; 

- predlagamo da stvari, ki jih financira občina (odri, pivske mize,…), ne glede kje in za 
koga so nabavljena ta sredstva, lahko brezplačno koristijo tudi ostali iz drugih vasi; 

 
2. Dan žena 
Za organizacijo in izvedbo dneva žena je na razpolago 2000€. Prireditev bo v gostišču Jaklin, 
kulturni program bo prav tako izveden v gostišču. V programu bodo sodelovali zainteresirani 
(dogovorili se bomo na občnem zboru KTD). Vabila bo pripravil Robi Smodiš. 
 
V Kamencih bo proslava s kulturnim programom. 
 
3. Občinski praznik 
Predsednik je predstavil program ob 7. prazniku občine Črenšovci, ki bo 6.,7.5.2016 in 
predstavil naloge ob izvedbi le tega. 
 
Predlagamo, da se predstavi KTD in drugi zainteresirani, s tradicionalnimi külji, ki jih bomo 
pripravili v društveni kuhinji in jih na sami prireditvi predstavili v desetih minutah in razdelili 
(zanima nas, kdo krije stroške materiala), ni pa jasen potek same prireditve, ogromno je 
nejasnosti in vrzeli. 
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4. Dan žena 
Po ugotavljanju stanja v vasi predlagamo kar se javne razsvetljave tiče, da se ugašajo luči v 
nočnih urah , saj je nesmiselno, da le te gorijo, predvsem pa to velja za industrijsko cono. 
 
Sejo in delo smo zaključili ob 21.00. 
 
Zapisnik zapisal: Tibor Frančič 


