ZAPISNIK 11 . SESTANKA VAŠKEGA ODBORA ČRENŠOVCI
19.12.2017 ob 20.00
Prisotni: dr. Matej Kolenko, predsednik; Janez Zadravec; Andreja Sever; Tibor Frančič
Dnevni red:
1. pozdrav in pregled zapisnika zadnje seje
2. Predlog investicijskih vlaganj v občini Črenšovci v l. 2018
3. Razno
K1)
Predsednik, dr. Matej Kolenko, nas je seznanil s vsebino zapisnika zadnje seje in aktivnostmi,
ki so se dogajale v času med dvema sejama.
K2)
Predsednik je zbrane seznanil z dopisom občinske uprave v zvezi s predlogi investicijskih
vlaganj v letu 2018 ter zaprosil prisotne za predloge. Soglasno smo se strinjali, da smo vsako
leto vlagali konkretne in za občino kot center in samo vas Črenšovci zelo tehtne in nadvse
pomembne predloge, vendar od njih do sedaj ni bilo nič. Strinjamo se, da se v sam občinski
center in njegov razvoj polaga premalo pozornosti in ponovno dajemo že poslane predloge ,
da se nekateri najpomembnejši uvrstijo v predlog investicij za naslednje leto in prosimo za
izdelavo načrta investicij za nekaj naslednjih let:
- ureditev parkirišča pri GD
- revitalizacija športnega parka v Črenšovcih
- odvodnjavanje Gasilske ulice
- ureditev igrišča z igrali v Kamencih
- ureditev aktualne problematike kulturnega doma (skladišče, uporaba malega odra,
možnost odkupa ali najema dela prostorov izpraznjene trgovine,
- sprehajalna steza ob Črncu – ustrezne službe na občini se naj pozanimajo kako so
stvari okrog ureditve Črnca naredili v Odrancih in Beltincih;
- parkirišča za Prekmursko materjo primerno urediti za občasno tržnico, občasne
prireditve (električni priklop, razsvetljava)
- prizidek orodjarne h gasilskemu domu v Črenšovcih
- izgradnja pločnika od konca Črenšovcev do mosta na Črncu proti Turnišču
- 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
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-

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

K3)
Razprave ni bilo.

Sejo smo zaključili ob 21.00
Zapisnik zapisal: Tibor Frančič
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