ZAPISNIK 9. SESTANKA VAŠKEGA ODBORA ČRENŠOVCI
17.11.2016 ob 20.00
Prisotni: dr. Matej Kolenko, predsednik; Boštjan Jerič; Janez Zadravec; Meri Horvat; Robert
Smodiš; Andreja Sever; Tibor Frančič

Dnevni red:
1. Informacije s sestanka z županom
2. Miklavževanje
3. Razno
K1)
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik VO Matej Kolenko pričel sestanek, predstavil dnevni
red, ki je bil soglasno sprejet.
Predsednik je predstavil vsebino sestanka z županom občine Črenšovci in izpostavil nekatera
področja o katerih se pogovarjamo na skorajda vsaki seji VO. Člani VO pa predlagamo, da se
naj najdejo možnosti za uvrstitev naslednjih predlogov v novo proračunsko obdobje:
- ideja o ustanovitvi TIC-a
- ureditev parkirišča pri GD
- 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, možnost ureditve
TIC in drugih stvari v zgradbi, 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)
- ureditev osnovne infrastrukture počivališča v kraju
- namestiti roloje, premična »vrata« v športnem centru za potrebe prireditev tudi v
slabem vremenu, jesenskem in zimskem času
- ureditev sanitarij na igrišču
- ustrezno ureditev –osvetlitev novega parkirišča pri igrišču
K2)
Miklavževanje bomo izvedli v Črenšovcih 5. 12. 2016 ob 15.30 uri za otroke letnik 2009-14.
predlagamo, da se zaradi lažje evidence in pregleda prisotnosti vabila oštevilčijo. program
pripravlja Nataša Horvat, darila pa pripravi občinska uprava.
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K3)
Pri točki razno je romska svetnica Meri Horvat povedala in predstavila svojo plat zgodbe
okrog nasilnega dogodka članov romske skupnosti do župana. Ker ostali člani o dogodku
nismo bili seznanjeni o tem nismo debatirali smo pa soglasno obsodili vsako nasilno
razreševanje problemov in se s takim načinom enostavno ne strinjamo.

Sejo in delo smo zaključili ob 21.30.

Zapisnik zapisal: Tibor Frančič
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