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LETNO POROČILO VAŠKEGA ODBORA ČRENŠOVCI ZA LETO 2016 
 
Stvari, katere smo si zadali na začetku našega mandata, vendarle počasi a vztrajno 
prihajajo do realizacije. Za čutenje domovinske pripadnosti, nam je uspelo z predlogom 
postavitve zastav v središču Črenšovec, ob državnih ter občinskem prazniku. Pozitiven 
je bil tudi naš predlog ureditve (asfaltiranje) parkirišča pri športnem parku Črenšovci. 
Zaposleni na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, predvsem pa uporabniki športnega parka 
Črenšovci ter vsi občani Črenšovec, smo tako dobili spodoben parkirni prostor ter tudi 
priložnost za še bolj kakovostno izvedbo raznih dogodkov. V tem letu smo v Črenšovcih 
pridobili tudi preimenovanje dela ulice Prekmurske čete v Trg Jožefa Klekla. Na ta način 
smo se poklonili našemu narodnemu buditelju, da na tem prostoru še ohranjamo 
prekmurski jezik, tudi naš materni jezik, saj imamo svojo slovnico in pa seveda, da 
prenašamo našo kulturo zanamcem. Pri naših še neuresničenih projektih ostajamo 
vedno v dialogu z občino. Vse predloge venomer argumentiramo, v želji, da uspemo. To 
si bomo vedno prizadevali. Letos se je prvič zgodilo, da smo vaški odbori bili povabljeni, 
da podamo svoje predloge že pred sestavo proračuna občine, kar srčno upamo, da bo to 
postalo stalna praksa. Posebno pozornost namenjamo odvodnjavanju dela Črenšovec, 
ureditvi in čiščenju potoka Črnec, ki je sicer v pristojnosti ARSO-ja. V prihodnje želimo še 
izboljšati stvari v športnem parku Črenšovci, vzdrževanju najbolj obiskane kulturne 
dvorane v občini, kulturne dvorane Črenšovci, aktivnosti za obnovo Kleklovega doma pa 
so tudi že stekla. V mislih je tudi ureditev sprehajalno kolesarske steze do Gomilic, 
ureditev večjega in primernega parkirnega prostora pri Gasilsko-vaškem domu v 
Črenšovcih, v okviru LAS-ov, postavitev postajališč za kolesarje, pohodnike,. Tako, da pri 
vsaki naši ideji ste na prvem mestu Vi, naši vaščani. Ob pomoči občine pa tradicionalno 
organiziramo Dan žena, kjer se predstavi naša prihodnosti, naši sposobni mladi ter ostali 
člani društev in skupin v Črenšovcih ter tudi širše. V sodelovanju z KTD Črenšovci, smo 
ob državnem prazniku Priključitve Prekmurja matičnemu narodu, pomagali po svojih 
močeh izvesti akcijo Küjpin pa izobejsim slovensko zastavo, z domačimi srčnimi gasilci 
in KTD-jem pripravljamo kresovanje ob prvem maju ter seveda v prazničnem decembru 
ob pomoči občine pomagamo pri izvedbi Miklavževanja za naše najmlajše. Trudimo se v 
okviru zmožnosti, Vaš glas prenašamo dalje, še enkrat Vas vljudno vabimo, da nas 
ustavite ob cesti na prireditvah, poveste svoje težave ter morebitne rešitve. Bodimo 
aktivni občani, sodelujmo! Podrobno delo vaškega odbora lahko spremljate tudi na 
spletni strani www.jenamena.si pod zavihkom KTD Črenšovci. Več sodelovanja v 
prihajajočem letu želimo nam vsem. Vsega dobrega! 
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