ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

Datum:

01.04.2019 ob 19.00 uri

Kraj:

Prostori KS Bršljin

Prisotni:

KS Bršljin - Mira Kump (predsednica)
KS Bršljin – Vanja Kavšček (tajnica)
KS Bršljin - Milan Vrščaj
KS Bršljin – Slavko Špec
KS Bršljin – Andreja Ravbar

Odsotni:

KS Bršljin - Jožica Šepetavc (opravičena)
KS Bršljin – Peter Mrkšič (neopravičeno)

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika zadnje seje
Poziv za predloge investicij za 2020-2022
Otroška igrišča
Razno
Ad. 1

1. Pregled zapisnika zadnje seje
Pri pregledu zapisnika prejšnje seje smo govorili o javni razsvetljavi, ki je priključena na stavbo KS
Bršljin. Mira se je sestala z g. Milošem Dularjem, vendar žal za zdaj ta strošek elektrike /tudi za luč
javne razsvetljave) ostaja breme KS in dogovor o delnem subvencioniranju ni mogoč. V bodoče bomo
poskušali doseči še kakšen dogovor.
Košnja brežine na Vavpotičevi ni v domeni Komunale NM. Poizvedbo o lastništvu preverita Slavko ali
Andreja in se nato dogovarjamo naprej.
Mira se je sestala na MONM z g. Dularjem, g. Kekcem in go. Menger za povrnitev 2.000€, ki smo jih
namenili za poplačilo igral pri OŠ Bršljin. Tega zneska ne dobimo povrnjenega, ker smo po pogodbi o
dobavi igral pri OŠ Bršljin bili še dolžni dobavitelju.
Smo v postopku pridobivanja 3 predračunov za asfaltiranje igrišča v Lastovčah (dva predračuna smo
že prejeli, enega še čakamo).
Ad. 2
2. Poziv za predloge investicij za 2020-2022
S strani MONM smo prejeli dopis, da pripravimo 3 predloge za investicije za leto 2020-2022, in
sicer za javno razsvetljavo in preplastitev cest.
Javna razsvetljava:
2020 – Cegelnica
2021 – Žlebej

Preplastitev cest:

2022 – Bršljin (od Makome do mostu)
2020 – Cesta Brigad (cca. 600 m)
2021 – Foersterjeva ulica (cca. 400 m)
2022 – Bršljin (od priključka z Ljubljansko cesto oz. od prehoda čez
železniško progo do priključka na Straško cesto, cca. 800 m)
Ad. 3

3. Otroška igrišča
Za izvajalca vzdrževanja otroških igrišč je s strani MONM izbrana Komunala NM. Kontaktna oseba
na MONM pa je ga. Ivica Menger. Njej je bil v mesecu marcu posredovan dopis, da v letošnjem
letu Komunala NM vzdržuje dve igrišči v naši KS, in sicer igrišča na Klemenčičevi in Vavpotičevi
ulici. Igrišče v Lastovčah bomo letos krajani Lastovč urejali sami. V tednu do 5. aprila je predviden
ogled obeh igrišč s strani ge. Ivice Menger in Mire Kump, o morebitnih popravilih in sanaciji igral.

Ad. 4
4. Razno
 Čistilna akcija, ki je potekala 23. marca 2019 po vseh KS MONM, je bila v Bršljinu izredno slabo
obiskana. Udeležili so se je 3 člani sveta s predsednico (en član opravičen) ter zgolj en krajan.
 Nekaj boljša udeležba je bila v naselju Lastovče, Cegelnica in Polhova ulica, tu se nas je zbralo 12.
V bodoče si želimo bistveno večje udeležbe vseh krajanov in tudi članov raznih društev, ki
delujejo znotraj naše KS
 Izvedeli smo, da se načrtuje postavitev javne razsvetljave na Zupančičevem sprehajališču, od
gostišča na Loki do naselja Lastovče. Mira je g. Dularju in g. Bregarju na MONM podala predlog,
da bi ob izvedbi teh del napeljali še javno razsvetljavo na Medičevi ulici, vsaj od železniškega
prehoda do priključka na Zupančičevo sprehajališče. Predlog je bil podan še pravočasno in
zabeležen.
 Mira se dogovori za sestanek v podjetju Ursa.
 Predsedniki KS Bršljin, Kandije Grm in Majde Šilc so dogovorjeni za skupni sestanek na temo
garaž ob stanovanjskih blokih.
 V letošnjem letu KS Drska organizira olimpijske igre KS MONM. Igre bodo potekale na igrišču pri
ŠC NM, 18. maja 2019. Tudi naša KS se bo iger udeležila. Ko prejmemo vse potrebne informacije,
o tem obvestimo vse krajane.
 Obvestilo o uradnih urah za krajane KS Bršljin se obesi tudi na oglasni deski KS.

Seja je bila zaključena ob 20.15

Zapisala:
Vanja Kavšček

Predsednica:
Mira Kump

