ZAPISNIK
7. seje Vaškega odbora Žižki,
ki je bila v sredo, 05.Avgusta 2015, ob 20. uri
v vaško-gasilskem domu v Žižkih.
Prisotni:, Mojca Makovec Haložan, Miha Horvat, Vladimir Žalik, Anton Horvat.
Opravičen: Petra Gabor, Dušan Utroša
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Pobuda” Kupim pa izobesim Slovensko zastavo “
3. Kolesarjenje po branikih slovenstva
4. Postavitev klopi na Pokopališču v Žižkih
5. Otvoritev športnega igrišča pri VG domu v Žižkih
6. Razno
Ad/2
Kulturno – turistično društvo Črenšovci je na sestanku dne 31.7.2015, predstavilo
pobudo za spodbujanje domoljubja v Občini Črenšovci, z nakupom zastave RS. Vsi vaški
odbori smo idejo podprli in pristopili k akciji. Po gospodinjstvih je bil posredovan dopis s
povabilo k nakupu. Vsi zainteresirani vaščani lahko pokličejo kontaktne številke na
dopisu. Mojca MH in Miha H pobereta denar in po naročilih dostavita zastave. Cena
zastave in droga je 17 eur.
Ad/3
V soboto 15. Avgusta 2015 bo vnovično kolesarjenje po branikih slovenstva. Kolesarji
štartajo ob 17.00 uri v parku spominov v Črenšovcih. V Žižkih bo postaja kolesarjev pred
gasilskim muzejem. Anton H. uredi čiščenje muzeja in na dan kolesarjenja odklene muzej.
Mojca MH poskrbi za vodo in jabolčne krhlje za pogostitev kolesarjev. Anton H. pozdravi
vse navzoče kolesarje.
Ad/ 4
Za potrebe ljudi se na vaškem pokopališču nabavita dve klopi. Klopi so naročene pri
podjetju Kremen MB d.o.o. iz Maribora. Nabavna cena klopi je 579,50 eur in se pokrije iz
doniranih sredstev VO Žižki. Na prošnjo VO Žižki je župan občine Črenšovci Anton Tornar,
odobril postavitev klopi in nabavo 12 pranih plošč za ureditev podlage, v organizaciji
Občine Črenšovci s strani javne službe. Klopi bodo dostavljene v ponedeljek 10. avgusta
ob 8.00 na pokopališče. Župana obvesti Mojca MH, medtem ko bosta na prevzemu s strani
VO Žižki prisotna Vlado Ž. in Miha H.

Ad/5
Člani VO so se že večkrat pogovarjali o organizaciji turnirja v nogometu in organizaciji
vaškega piknika. Dogodka bi lahko združili v enega in s tem uradno otvorili novo zgrajeno
igrišče ob VG domu v Žižkih. Glede na že načrtovane dogodke je primeren termin v drugi
polovici septembra. Dogodek bi organizirali za vse občane in s tem v igre in program
vključili vse vaščane. Finančna situacija igrišča še ni zaprta. V podporo financiranju bi
predstavniki VO in PGD Žižki organizirali zbiranje sponzorskih sredstev. Organizacijo
prostovoljcev za zbiranje sredstev prevzame PGD Anton H., ki v kratkem skliče sestanek
na temo zbiranja sponzorskih sredstev. Člani VO Žižki predlagajo izdelavo table z
nalepkami s katero se zahvalimo vsem sponzorjem, donatorjem in financerjem, ki so
omogočili izgradnjo igrišča.

Seja zaključena ob 21.00 uri.
Zapisala; Mojca Makovec Haložan

