ZAPISNIK 10. SESTANKA VAŠKEGA ODBORA ČRENŠOVCI
8.2.2017 ob 19.00
Prisotni: dr. Matej Kolenko, predsednik; Boštjan Jerič; Janez Zadravec; Meri Horvat; Robert
Smodiš; Andreja Sever; Tibor Frančič
Dnevni red:
1. dan žena
2. razpis LAS
3. Razno
K1)
Predsednik, Matej Kolenko, nas je seznanil s predlogom organizacije in izvedbe praznovanja
dneva žena:
- prireditev bo 11.3.2017 0b 18.00 v gostišču Jaklin
- igral bo DUO Tivadar
- sama proslava bo v prostorih gostišča
- vabila pripravi Robi Smodiš, razmnožimo na občini, ki krije tudi stoške poštnine
- vabila pošljemo v začetku marca, prijave pa zbiramo do 9.3.2017
- za obdaritev predlagamo primule-trobentice, naj se nabavi cca. 100 kom
- 200€ od skupne vsote damo v Kamence za tamkajšnje potrebe organiuzacije
- 1800 ostane v Črenšovcih: 1550€ za pogostitev in 250€ za muziko
- za menu predlagamo: 2 kosa mesa, prilogo, solato, sladico in vino
- govor bo imel predsednik Matej Kolenko
- program bo vodil Damjan Hozjan
- program pripravi Andreja Sever
K2)
na podlagi razprave v zvezi z razpisom projekta LAS predlagamo:
- glede na to, da se sredstva namenjajo urejanju vaškega jedra predlagamo ureditev
prostora okrog spomenika Prekmurske matere, sedanje parkirišče in proste parcele
za parkiriščem
- predlagamo, da se omenjeni prostori združijo v enovit prostor v smislu starega
kmečkega dvorišča na katero bi postavili zgradbo v nekdanjem stilu, vse spremljajoče
objekte kot so kozolec, skedenj, vodnjak, lugaš,…, da se na tem prostoru uredi manjši
prireditveni prostor za potrebe manjših ali večjih lokalnih prireditev kot so
kresovanje, priključitev Prekmurja k matični državi, pozdrav jeseni, božični sejem,
jelkovanje,…
- zidan objekt, kmečka hiša, bi bil namenjen TIC-u, v njem bi bil kmečki muzej obrti
(cehovsko društvo), sanitarije, skedenj bi bil namenjen, družabnim srečanjem in
prikazu starih obrti ob prireditvah in najavljenim skupinam turistov in šolskih izletov
- dvorišče in samo parcelo je potrebno komunalno urediti

1

-

na samem dvorišču bi bila kmečka tržnica za prodajo lokalnih dobrot domačih in
zunanjih pridelovalcev (EKO, domače, lokalno)
prostor bi služil organiziranju raznih kolonij-slikarskih, kiparskih, literarnim srečanjem,
medgeneracijskim srečanjem
spomeniku Prekmurske matere je potrebno dati zgodbo
info tabla
Žagarjeva hiša naj bo izhodišče revitalizacije

zidan objekt

TIC, muzej,
sanitarije, …

tržnica
skedenj

prireditveni prostor

obstoječe parkirišče

spomenik
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K3)
-

ugotavljamo, da so nosilci zastav ob državnih praznikih od lani avgusta pa do danes
ostali prazni

Sejo smo zaključili ob 20.30.

Zapisnik zapisal: Tibor Frančič

3

