ZAPISNIK
2. SESTANKA VAŠKEGA ODBORA ČRENŠOVCI
Z DNE 16. 2. 2015 ob 19.00
DNEVNI RED:
1. Pozdrav
2. Organizacija in izvedba prireditev ob prazniku dneva žena
3. Razno
Prisotni: Matej Kolenko, predsednik; Boštjan Jerič; Janez Zadravec; Meri Horvat; Robert Smodiš;
Andreja Sever
Opravičeno odsotni: Tibor Frančič
1. Pozdrav
Člani Vaškega odbora Črenšovci smo se sestali v ponedeljek, 16. februarja 2015, ob 19.00 v
prostorih Gasilsko-vaškega doma Črenšovci. Predsednik VO Črenšovci je uvodoma pozdravil
navzoče, pojasnil je opravičeno odsotnost člana Tiborja Frančiča in predstavil dnevni red, s
katerim so se vsi strinjali. Za zapisnikarja je določil Andrejo Sever.
2. Organizacija in izvedba prireditev ob prazniku dneva žena
Predsednik VO Črenšovci Matej Kolenko je zbrane seznanil, da Občine Črenšovci zagotavlja za
organizacijo proslave in prireditev ob dnevu žena za Črenšovce finančna sredstva v višini
2.000€. Dogovorjeno je bilo, da bo prireditev v počastitev praznika dneva žena potekala v
soboto, 7. marca 2015, in sicer se bo pričela s kulturnim programom, ki ga pripravi Kulturnoturistično društvo Črenšovci v sodelovanju z Osnovno šolo Franceta Prešerna Črenšovci, ob
18.00 v kulturni dvorani v Črenšovcih. Zbrane bo ob prazniku nagovoril predsednik VO
Črenšovci Matej Kolenko. Kulturnemu programu bo sledil ogled razstave ročnih del v sejni sobi
Občine Črenšovci. Pogostitev zbranih in nastopajočih bo potekala v Gostilni Jaklin v Črenšovcih.
Članica VO Meri Horvat je zbrane seznanila, da je za potrebe organizacije prireditve ob dnevu
žena za romske ženske zbrala denar. Povedala je še, da bo prireditev potekala v centru v
romskem naselju Kamenci in da bodo pogostitev za ženske izvedli s pomočjo trgovine Kmetica.
Člani so predlagali, da znesek v višini 200€ plača Občina Črenšovci (iz naslova organizacije
proslave in prireditve ob dnevu žena za Črenšovce).
Člani VO so se dogovorili, da bo vabila za ženske v Črenšovcih izdelal Robert Smodiš, vabila se
bodo natisnila na občini, raznos vabil pa se organizira preko pošte. Dogovorili smo se še, da
bosta kontaktni osebi za zbiranje prijav Matej Kolenko in Robert Smodiš. Robert Smodiš se bo
glede pogostitve dogovoril v Gostilni Jaklin, prav tako bo poskrbel za nakup cvetja za ženske.
3. Razno
Predsednik VO Matej Kolenko je zbrane seznanil, da bo na občinskem svetu predlagal, da se
poišče ustrezna strokovna pomoč za krajana iz Gosposkega. Janez Zadravec je povedal, da je
razočaran, da predlogi, podani s strani vaških odborov, s strani občine niso ustrezno
obravnavani oz. sploh niso vrednoteni. Člani so zavzeli še stališče, da se na spletni strani
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http://www.jenamena.si/ktd-crensovci/vas-crensovci/vaski-odbor-crensovci objavijo imena
članov Vaškega odbora Črenšovci, da se tu objavljajo tudi vsi zapisniki sestankov in da se
poskrbi za zanimivo predstavitev kraja, ki jo je potrebno dopolniti in morda nadgraditi.
Ker je bil dnevni red izčrpan, se je predsednik Vaškega odbora Črenšovci Matej Kolenko zahvalil
za prisotnost in podane predloge ter ob 21.10 zaključil sestanek.
Zapisal: Andreja Sever
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