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ZAPISNIK 8. SESTANKA VAŠKEGA ODBORA ČRENŠOVCI 
20.4.2016 ob 20.00 

 
 

Prisotni: Matej Kolenko (predsednik), Janez Zadravec, Robert Smodiš, Andreja Sever 
Opravičeno odsotniva: Tibor Frančič, Meri Horvat 
 
 
Dnevni red: 

1. Analiza dneva žena 

2. Priprave na kresovanje 

3. Občinski praznik 

4. Razno  

K1) 
Predsednik VO Črenšovci Matej Kolenko je pozdravil zbrane in predstavil namen srečanja – 
analiza dosedanjih aktivnosti Vaškega odbora Črenšovci in načrtovanje dela (kresovanje) ter 
tekoče zadeve. 
Člani smo analizirali program in aktivnosti ob prazniku dneva žena. Vse aktivnosti so bile 
izvedene (obveščanje, kulturni program, nakup rož, urejanje pogostitve) in z obeležitvijo 
praznika smo zadovoljni. Kot zelo dobra popestritev družabnega srečanja se je izkazala izbira 
glasbene skupine. Dejstvo, da je bil kulturni program izveden v Gostilni Jaklin, so vse 
obiskovalke dobro sprejele in tovrstna praksa bi se lahko ohranila tudi v bodoče. Prijetna 
popestritev kulturnega programa, ki so ga pripravili člani Kulturno-turističnega društva 
Črenšovci je bil tudi nastop skupine mažoretk, ki je letos pričela delovati v Črenšovcih. Vsi 
stroški, ki so nastali v zvezi s prireditvijo, so bili poravnani. Tudi obeležitev dneva žena v 
romskem naselju Kamenci je potekala v skladu z dogovori.  
 
K2) 
Kresovanje s kulturnim programom bo Vaški odbor Črenšovci izvedel kot vsako leto v 
sodelovanju s Kulturno-turističnim društvom Črenšovci in Prostovoljnim gasilskim društvom 
Črenšovci. Kresovanje bo v nedeljo, 1. maja 2016, ob 19.00 v Športnem parku Črenšovci. Vso 
potrebno dokumentacijo in prijavo prireditve na Upravni enoti Lendava prevzame Kulturno-
turistično društvo Črenšovci. Za gospodinjstva v Črenšovcih se izdelajo letaki, ki jih 
gospodinjstva prejmejo po pošti, prav tako se bo dogodek oglaševal s pomočjo plakatov v 
občini in na spletni strani www.jenamena.si. Drva za kres priskrbi Daniel Kovač, člani Vaškega 
odbora Črenšovci poskrbijo za to, da se v nedeljo dopoldne postavi kres, prav tako priskrbijo 
palice za pajanje kruha. Kruh zagotovi Prostovoljno gasilsko društvo Črenšovci.  
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K3) 
Člani smo se pogovorili tudi o sodelovanju na prireditvah ob 7. občinskem prazniku Občine 
Črenšovci v Trnju. Ekipo za kuhanje repe za vas Črenšovci bodo sestavljali Marija Hanc, 
Martin Hanc in Damijan Hozjan. Člani Vaškega odbora Črenšovci bomo kot obiskovalci 
sodelovali na prireditvi, aktivno se bomo vključili v tekmovanje v kegljanju. 
 
K4) 
Pod točko razno nas je član odbora Janez Zadravec seznanil, da ga je krajan Drago Vaupotič 
opozoril na to, da v Gasilski ulici niso počiščeni obcestni jarki, za kar bi morali poskrbeti člani 
PGD Črenšovci. Zato člani Vaškega odbora Črenšovci podajamo na Občino Črenšovci predlog, 
da se v Črenšovcih v Gasilski ulici pri hišni številki 7 naj očisti jarek in se obenem poskrbi za 
ustrezno odvodnjavanje omenjenega jarka. 
 
Člani smo se seznanili tudi s predlogom vaščanov, da bi se na pokopališču uredil žarni zid na 
meji med nogometnim igriščem in pokopališčem, saj je število žarnih pokopov v porastu in bi 
bilo potrebno zagotoviti ustrezno mesto za tovrstne pokope.  
 
Člani smo predlagali tudi, da Občina Črenšovci aktivno načrtuje ureditev kolesarske steze ob 
cesti Črenšovci-Gomilica, saj je vožnja po sami cesti za kolesarje nevarna, poleg tega 
opažamo veliko število kolesarjev v naših krajih in steze za njihovo zadrževanje v naši občini 
niso ustrezno povezane s stezami, ki omogočajo turistom spoznavanje sosednjih občin in 
predvsem naših krajev. Poleg tega bi bilo potrebno v občini oživiti turistično ponudbo, v 
kateri bi dnevnim turistom predstavili naš kraj in občino.   
 
Sestanek smo zaključili ob 21.30 
 
Zapisnik zapisala: Andreja Sever 
 
 
 
 
 
 
 


