ZAPISNIK
8. seje Vaškega odbora Žižki,
ki je bila v četrtek, 3. decembra, ob 18. uri
v gostilni Žabjek v Žižkih.
Prisotni: Mojca Makovec Haložan, Anton Horvat, Miha Horvat, Vladimir Žalik.
Opravičen:. Petra Gabor, Dušan Utroša,
Dnevni red:
1. Kratek pregled poročila o opravljenem delu VO v letu 2015
2. Usklajevanje terminov dogodkov v letu 2016 (pikado, kartanje, dan žena)
3. Ureditev križišča pred gostilno Kamin – postavitev lesenega smerokaza.
4. Razno
Ad/1
Mojca Makovec Haložan na kratko predstavi poročilo o delu VO v letu 2015. Poročilo je
pripravljeno za letno poročilo o delu Občine Črenšovci. Miha Horvat bo posredoval nekaj
fotografij ki se uporabijo kot priloga. Poročilo bo oddano do 5.12.2015.
Ad/2
V letu 2016 so načrtovani trije že tradicionalni družabni dogodki, pikado, kartanje in dan
žena. Za dogodke so člani VO določili naslednje datume.
 Pikado – mešano
30.1.2016
 Kartanje Šnops
27.2.2016
 Dan žena
12.3.2016
Datumi so izbrani da ne sovpadajo z drugimi že znanimi dogodki na ravni vasi in PGD.
Člani podpirajo predlog Mojce MH, da je potrebno dogodke najaviti in promovirati z
naslednjimi orodji.
 Objava dogodkov na koledarju PGD Žižki.
 V mesecu januarju se razpošlje obvestilo v vsa gospodinjstva z najavo.
 Dogodki se redno objavijo na spletni strani VO Žižki
 Obvestila se razpošljejo po adremi vaških društev.
Miha Horvat predstavi predlog namenskega zbiranja sredstev na organiziranih dogodkih.
Člani VO se strinjajo s predlogom in se dogovorijo, da bodo po sprejemu plana dela za leto
2016, ki ga bodo načrtovali v mesecu januarju, določili namen zbiranja prispevkov.
Ad/3
Miha Horvat predstavi predlog postavitve lesenega kažipota na križišču pred gostilno
Kamin. Po pogovorih, ki jih je opravil s potencialnimi izvajalci se kažipot lahko postavi

konec pomladi. Stroški so odvisni od izdelave in velikosti, ter izbora materialov. Člani VO
se s predlogom strinjajo in ugotovijo, da po predhodnih pogovorih z vaščani v neposredni
okolici križišča ni konkretnih želja po ureditvi razen enostavnega vzdrževanja v primeru
živih rastlin. Člani VO se bodo s to temo srečali ponovno pomladi, ko bodo imeli
informacije o razpoložljivosti sredstev.
Ad/4
Vladimir Žalik predlaga, da se v letu 2016 organizira otvoritev igrišča z organizacijo
nogometnega turnirja. S tem namenom se lahko zbirajo prostovoljni prispevki ki se
namenijo dodatni ureditvi igrišča. V ta namen se postavi tabla donatorjev. Pred tem se
igrišče mora sanirati po neugodnih vremenskih vplivih. Člani VO se dogovorijo da bodo
termin za organizacijo turnirja določili meseca januarja.
Vladimir Žalik obvesti, da se je nanj obrnila Monika Lorbek ki bi rada organizirala bazar
rabljenih otroških oblačil. Mojca M. Haložan bo stopila v kontakt s Moniko in jim pomagala
z organizacijo bazarja.
Zapisala; Mojca M. Haložan

