Vaški odbor Zabreznica

OBČINA ŽIROVNICA
Breznica 3
4274 Žirovnica

ZIEG19958

Z1EG1995B
Zabreznica, dne 28.o9.2021

ZADEVA: Zapisnik 3 seje VO Zabreznica v letu 2021

Vaški odbor:

- predsednica Maruša Rakar
~ članica Irena Vauhnik
- član Matjaž Kvačič

seje sestal dne 27.09.2021
DNEVNI RED: 1. Obdaritev krajanov ob zaključku leta
2. Razno
Add 1.
Ker je tudi letos posebno leto zaradi Covida- 19 in ni bil izveden piknik v mesecu avgustu,
seje VO odločil, da bi ta denar porabil za obdaritev gospodinjstev v Zabreznici v mesecu decembru
pred božičnimi in novoletnimi prazniki.
Zato prosimo g. župana, da nam odobri porabo teh sredstev v ta namen (1.500 EUR) istočasno pa
nam sporoči število gospodinjstev v Zabreznici.
VO se je odločil da bo darilo gozdni med nabavljen pri čebelarstvu Noč, Selo 42, Žirovnica.
Ko dobimo vse potrditve (odobritev in število gospodinjstev) vas pisno obvestimo za točno število,
prosimo, da naročilnico pošljete čebelarstvu Noč.
Ker pa ni razvidno kdo to „daje“ , bomo natisnili še voščilo pri Medium.desing, grafični inženiring,
tiskarna Žirovnica. Tudi v tem primeru vas bomo prosili za izdajo naročilnice.
Že v naprej se vam zahvaljujemo.
Add 2.
V začetku našega mandata smo predstavili problem prehoda za pešce pri mlekarni. Takrat smo
dobili odgovor, da se bo na tem delu uredili. Zanima nas, ali se bo to uredilo, ko bo v izgradnji
pločnik do Breznice, ali je ta pobuda zastala.

v letošnjem poletju smo opazili, da je bilo kar nekaj avtov, tudi kombiji, parkirani pri Stagnah, v
katerih so prenočevali turisti.
Ali je bil ta problem viden na občini, oziroma pri komunalnem redarju.
Opažamo pa tudi povečan promet po cesarski cesti. Prosimo za večkratno kontrolo.
Poleg tega prosimo, da bi opozorilni znak na vogalu hiše pri Božu pod napuščem strehe, opremili z
obojestranskim svetlobnimi elementi, ker je na eni strani zelo slabo viden.

Zapisala:Irena Vauhnik l.r.

Predsednice: Maruša Rakar l.r.
Član; Matjaž Kavčič l.r.

