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LETNO POROČILO VAŠKEGA ODBORA ČRENŠOVCI ZA LETO 2015 
 
Nov začetek. Nove zgodbe. Akcija. Že na prvi seji oblikovali predloge, kateri bi naj bili 
realizirani v novem mandatnem obdobju. S podporo vaškega odbora je že v realizaciji 
nakup nove gasilske cisterne za osrednjo enoto PGD Črenšovci, podali idejo za ureditev 
parkirišča pri Gasilsko-vaškem domu Črenšovci, vzpostavitev nove urejene poti Gasilska 
ulica proti podjetju Sikla, čiščenje jarkov v vasi, ureditev parkirišča pri osnovni šoli 
Črenšovci, aktualno je vprašanje ureditve Kleklovega doma ter izziv za prenovo 
dotrajane stavbe Kulturnega doma v Črenšovcih ter s tem oživitev vaškega jedra, 
ureditev pešpoti ob Črncu ter lipovega drevoreda s postavljenimi skulpturami ob 
magistralni cesti, zelo pomembna pobuda, predvsem za čutenje domovinske pripadnosti, 
da se naj v središču Črenšovec uredijo na obcestnih električnih drogovih, nosilci z 
zastavami, katere nas bodo spominjale in opominjale na državne ter občinski praznik. 
Aktivno smo podali tudi predloge – ideje za novoustanovljene LAS-e. Z izdatno pomočjo 
občine se tradicionalno pripravlja vsakoletno miklavževanje za naše najmlajše, našo 
bodočnost ter poseben pridih v naši vaši ima tudi praznik Dan žena. Programski del 
zaupamo najboljšim, vrtcu, šoli, KTD-ju, posameznikom v naši vasi ter občini, vse za Vas 
dekleta, žene, matere. VO Črenšovci se aktivno vključuje tudi ob dogodkih iz naslova Po 
večeraj v Črenšovcih, kresovanje ob Prazniku dela, letos smo ob tem dogodku obeležili 
tudi 70. let končanja II. svetovne vojne ter nekaj besed namenili tudi obletnici 
vključevanja Slovenije v veliko evropsko družino narodov. VO je tudi ponosen na 
dejstvo, da je ob letošnjem občinskem prazniku, prejel občinsko priznanje bivši 
dolgoletni član VO-ja ter aktivni vaščan g. Mirko Šernek. Čestitke tudi ostalim 
dobitnikom priznanj in nagrad občine. Sodelovali smo tudi v čistilni akciji, določili 
govorce ob pogrebih. Ti so: ga. Marija SEVER, ga. Terezija HORVAT, g. Daniel KOVAČ ter 
za romsko populacijo g. Anton KOVAČ. Drage vaščanke, vaščani, prijazno Vas vabimo, da 
se udeležujete dogodkov, ki jih pripravljamo za vas, nas pocukate za rokave, podate 
svoje mnenje o kvaliteti življenja na vasi, vaški odbor Vam je na razpolago. Izkoristite 
svoje možnosti! Podrobno delo vaškega odbora lahko spremljate tudi na spletni strani 
www.jenamena.si pod zavihkom KTD Črenšovci. Draga bralka, bralec, vaščanka, vaščan, 
občanka, občan, dragi Človek, v prihajajočem letu namenimo več pozornosti sočloveku, 
saj je on največji dar človeku! Vsega dobrega vam želimo člani vaškega odbora 
Črenšovci! 
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