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LETNO POROČILO VAŠKEGA ODBORA ČRENŠOVCI ZA LETO 2017
Leto 2017 lahko z mirno vestjo pravimo, leto mrtvega tega. Ko se je še lansko leto zdelo,
da pa se bo tudi v Črenšovcih začelo kaj spreminjati, do teh sprememb ni prišlo. Naše
veliko upanje je bilo, da se prenovi Kleklov dom. Občina se je sicer prijavila na razpis za
obnovo skupaj s partnersko občino Puconci ampak, ker je pri Občini Puconci prihajalo v
vlogi do pomanjkljivosti, so zavrnili celotno vlogo, kljub temu, da je Občina Črenšovci,
korektno pripravila vso dokumentacijo. Tudi pri projektih LAS se zavlačuje, na regijski
ravni so bili projekti potrjeni, na državni ravni pa še čakajo na potrditev. V okviru
projektov urejanje vaških jeder smo na Občino Črenšovci naslovili projekt ureditve
centra Črenšovec pri Prekmurski materi. Tam bi se uredil idiličen prostor, kjer bi
potekale nekatere prireditve, urejena bi bila infrastruktura, katera bi bila v močno
podporo vsem dogodkom v centru Črenšovec. Zamislite si majhen, prijeten božični bazar
v centru. Sliši se nadvse zanimivo. Tudi nam. Ampak iz strani župana nismo dobili
zaenkrat resnih signalov za uresničitev le-tega. Na Občinski svet je prišla pobuda
revitalizacije športnega parka v Črenšovcih. Člani vaškega odbora smo projekt soglasno
podprli, skupaj z ostalimi sodeležniki, kateri športni park pri osnovni šoli uporabljamo.
Župan tega predloga zaenkrat ne bo uvrstil med prioritetne, kar močno obžalujemo.
Tudi kar se tiče vsaj delne sanacije naše kulturne dvorane, ni posluha iz strani župana.
Pri naših še neuresničenih projektih ostajamo vedno v dialogu z občino. Vse predloge
venomer argumentiramo, v želji, da uspemo. To si bomo vedno prizadevali. Lani tega
časa smo že na občino posredovali naše predloge, kateri bi se naj vključili v občinski
proračun. Upali smo, da bo odslej to stalna praksa. Smo mnenja, da se občinski proračun
mora graditi odspodaj navzgor z vsaj delnim upoštevanjem lokalne skupnosti. Do tega
vabila iz strani pripravljalca proračuna še ni prišlo. Tako se zopet ponavlja stara praksa
župana, da se pred prvim branjem proračuna na občinskem svetu, ne vključi vaških
odborov. 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!
Vaški odbor Črenšovci
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