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ZAPISNIK
10.SEJE VASKEGA ODBORA SELO PRI ZIROVNICI Z EG20134

ki je bila v dne, sobota 30. oktober 2021. ob 19 uri v prostoru Čebelji raj Noč
PRISOTNI: predsednik VO Selo g. Boštjan Noč, člana ga. Tatjana Vidic, g. Roman Jelovčan

DNEVNI RED:

Pregled zapisnika 9. seje
Participatorni proračun za leto 2022
Kračman št.3
Aktivnosti vaškega odbora
Razno

Točka 1:
- vse naloge dnevnega reda 9.seje, so bile izpeljale
Točka 2 :

— člani vaškega odbora smo bili že predhodno seznanjeni o predlogu proračuna za leto
2022 in s tem v zvezi s participatornim proračunom objava na spletni strani Občine
Žirovnica 8.10.2021), predloga nimamo

Postavljamo pa vprašanje: v smernicah za dodelitev sredstev, mora posamezna vas

izpolnjevati pogoj, da se investicija oz. projekt izvede v njenem okolju in na javnih
površinah, ki so v lasti občine:
Katere so« te« površine v vasi Selo ?, pričakujemo odgovor, člani vaškega odbora bomo

podatke posredovali vaščanom in predloge skupno uskladili

Točka 3:
- aktivno tečejo priprave za izdajo sevškega časopisa Kračman 3, vsebinsko in slikovno bo

bolj izpopolnjen, (izdaja v decembru 2021),

Točka 4:
, ker smo v negotovem- v pandemiji stanju— manj druženj... smo se člani vaškega odbora

odločili, da letos ne bomo organizirali novoletnih druženj na prostem, v vasi Selo bomo

gospodinjstva obdarili z izdelki- Tiskarne Medium in priložili izvod časopisa Kračman 3

(predhodno seznanili vaščane)

Točka 5:
V zgornjem delu vasi pri št. Selo 31b ,— občinska cesta je potrebno sanirati, namestiti

pokrov na jašku (prilagam fotko), pokrov se zamakne, ko nanj zavozi »težje« vozilo, do sedaj
smo vaščani pokrov sami nameščali, kar ni bilo dolgotrajno. Potrebno bo namestiti pokrov
bolj kvalitetno!



— Zaključek seje po 20 uri

Zapisala
Tatjana Vidic
Predsednik vaškega odbora Selo

Boštjan Noč

Zapisnik posredovan:
— arhiv
- občina Žirovnica — župan Leopold Pogačar
— Boštjan Noč
— Roman Jelovčan


