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ZAPISNIK 

USTANOVNE SEJE VAŠKEGA ODBORA ČRENŠOVCI 
Z DNE 4. 12. 2014 ob 20.00 

 
 
DNEVNI RED: 
1. Ustanovitev VO Črenšovci 

a. primopredaja poslov 
b. izvolitev predsednika VO 
c. izvolitev zapisnikarja 

2. Razno  
 
Prisotni: vsi člani VO Črenšovci 
Vabljen: Mirko Šernek, prejšnji predsednik VO Črenšovci 
 
 
Sejo sem otvoril in vodil Tibor Frančič do izvolitve predsednika VO Črenšovci. 
 
1. a.  
Mirko Šernek, prejšnji predsednik VO je podal kratko analizo dela VO v prejšnjem mandatu in 
poudaril najpomebnejša področja delovanja VO v novem mandatu: 

- čiščenje Črnca 
- odvodnjavanje 
- vaške poti 
- ulična razsvetljava 
- delovanje rdečega križa 

 
Mirku sem se v imenu novih članov VO zahvalil za opravljeno delo v minulem mandatu. 

 
1. b. 
Po krajši debati smo bili enotnega mnenja, da bo novi predsednik VO Črenšovci Matej Kolenko. 
Predlog smo soglasno potrdili. 

 
1. c. 
Za zapisnikarja VO smo potrdili Tiborja Frančiča. 

 
 
2. Razno  
Matej Kolenko je podal kratko informacijo s seje Občinskega svet in prosil za predloge, ki so 
pomembni za naslednje obdobje. 

 
Predlagali smo naslednje: 

- nabava nove gasilske cisterne 
- ureditev parkirišča pri gasilskem domu 
- vzpostavite nove ceste Gasilska proti Sikli 
- parcele na Lemerščici 
- čiščenje jarko 
- ureditev parkirišča pri šoli 
- ureditev igrišča v Kamencih 
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- kaj bo s kulturnim domom, kurjavo, dvorana je nefunkcionalna, programsko je 
prezasedena (vse ostale dvorane skupaj nimajo toliko zasedenosti kot ta), ni možno 
normalno gostiti skupin, ni skladišča 

- društva v občini naj dajo poročila o zasedenosti dvoran po vaseh 
- vprašanje je tudi, kaj sploh bo s to dvorano, smo edina vas, ki nima svoje dvorane, 

vlagamo pa svoja sredstva v vzdrževanje, obnovo,… (koliko so druga društva vložila 
svojih sredstev v obnove vaških dvoran), našo dvorano koristijo vsi brezplačno 

- ureditev pešpoti ob črncu 
- za govornike na pogrebu predlagamo: Marijo Sever, Horvat Terezijo, Kovač Danija in 

Antona Kovača iz Kamencev 
- predstavnik romskega naselja je po novem v VO in se na tem nivoju rešuje problematika 

naselja (zadnje čase se pojavlja ogromno lažnih klicev za intervencijo) 
- gasilci bodo izstavili račun za neutemeljene klice na intervencijo in kazensko 

ovadiliklicatelja 
- Meri bo opozorila prebivalce naselja o neodgovornem ravnanju 
- predlagamo ureditev lipovega drevoreda s skulpturami ob glavni cesti 
- VO se bo dobival po potrebi v Gasilsko-vaškem domu 
- na obcestne električne drogove je potrebno namestiti nosilce zastav 

 
Sejo smo zaključili ob 22.00. 

 
Zapisal: Tibor Frančič 

 
 


