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1. Aktualna problematika v vasi Črenšovci
Predsednik VO Črenšovci Matej Kolenko je pozdravil zbrane in predstavil namen srečanja –
aktualne zadeve in razprava o predlogih, ki so bili s strani VO Črenšovci posredovani na Občino
Črenšovci.
Matej Kolenko je županu Antonu Törnarju postavil vprašanje glede aktualnih razpisov (LAS) na
ravni občine, za katere je svoje predloge podal tudi VO Črenšovci, PGD Črenšovci in KTD
Črenšovci sta se aktivno vključila v razpis. Župan je pojasnil, da je v projekt vključenih 27
partnerjev na območju 7 občin in predstavil strategijo LAS-a, v sklopu katerega je opredeljenih
69 projektnih predlogov, med katerimi bo o dodelitvi finančnih sredstev oz. uspešnosti na
razpisu odločal upravni odbor. Povedal je še, da predvideva, da bo na ravni občine aktualiziranih
nekaj projektov. Andreja Sever sem povedala, da prijavitelji oz. kandidati pogrešamo
koordinacijo med interesenti na ravni občine. Župan je pojasnil, da zunanje partnerje iščejo
predlagatelji sami. Sprejet je bil sklep, da bo vlogo koordinatorja in aktivnega sodelavca za
uresničitev projektov na ravni vasi Črenšovci prevzel predsednik VO Črenšovci, Matej Kolenko.
Andreja Sever sem izpostavila problem kulturne dvorane v Črenšovcih, ki je dotrajana in bi bila
potrebna temeljite obnove, vsekakor pa se predlaga, da se poda daljnoročna vizija glede
uporabnosti objekta, v kateri se nahaja kulturna dvorana. Župan je pojasnil, da je sanacija
kulturne dvorane in objekta problematična zaradi lastništva (Občina Črenšovci in Zadruga
Črenšovci) in zato vsak od lastnikov skrbi za sanacijo svojega dela. Župan je podal tudi
zgodovinska dejstva o gradnji in prvotnem lastništvu kulturnega doma. Matej Kolenko je
predlagal, da naj zadruga na podlagi zgodovinskih dejstev, celoten objekt proda občini za 1 €.
Župan je še povedal, da je prednostni investicijski projekt v Črenšovcih predviden za Kleklov
dom, kjer so prostori neustrezno urejeni in ne omogočajo več ustreznega skladiščenja arhivov.
Pojasnil je še, da je osnutek proračuna Občine Črenšovci za leto 2016 v pripravi in da je na ravni
občine le zagotovljen le majhen delež sredstev za investicije.
Matej Kolenko je postavil vprašanje o čiščenju in poglabljanju obcestnih jarkov v Črenšovcih.
Župan je predstavil potek sanacije (po odsekih v skladu z dogovori) in izpostavil tudi zaplete, ki
se pojavljajo ob sami sanaciji. Janez Zadravec je povedal, da so imeli ob čiščenju jarkov pri
naselju Kamenci težave, ker so bili le-ti precej zasipani. Župan je povedal še, da bo poseben
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problem v prihodnosti gotovo predstavljalo odvodnjavanje osrednjega dela Črenšovcev in
Gasilske ulice.
Meri Horvat je izpostavila reševanje aktualne problematike v romskem naselju Kamenci in
Trnje, župan je pojasnil, da na ravni države ni zagotovljenih dodatnih sredstev.
Matej Kolenko je izpostavil še pobudo VO Črenšovci za zagotovitev drogov za zastave na
električnih drogovih v središču Črenšovcev za potrebe ustreznega obeleževanja in izobešanja
državnih zastav ob državnih praznikih. Župan je pojasnil, da bo predlog obravnavan na seji
občinskega sveta in zagotovil, da bo v kratkem tudi realiziran.
Matej Kolenko je predlagal še, da bi v interesu varčevanja razmislili o izdaji letnega poročila
Občine Črenšovci v elektronski obliki. Med člani VO so se pojavili pomisleki o tem, ali bodo
potem občani v enaki meri kot ob tiskanem poročilu seznanjeni z informacijami. Predvsem je
bilo izpostavljeno, da velik del poročila predstavljajo poročila (obsežna) društev v občini. Župan
je povedal, da se o predlogu lahko razpravlja ob izdaji poročila za leto 2016 na seji občinskega
sveta, letos bo poročilo izšlo v tiskani verziji.
2. Mikloževanje 2015
Člani VO so se dogovorili še glede Miklavževanja, ki bo za otroke potekalo v soboto, 5. Decembra
2015, ob 15.00 v kulturni dvorani v Črenšovcih. Zbrane bo pozdravil predsednik VO Črenšovci,
za program poskrbi Nataša Horvat, darila priskrbi Občina Črenšovci. Dogovorili smo se še, da
bomo zaradi boljšega nadzora in večje kontrole in predvsem zaradi zlorab ter slabih izkušenj iz
preteklih let pri prevzemanju daril uvedli kontrolo s pomočjo seznama obdarovancev. Člani
odbora bodo prišli na prireditev in po potrebi pomagali.
Sestanek smo zaključili ob 21.30.
Zapisnik zapisala: Andreja Sever
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