ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

Datum:

3.3.2021 ob 18.00 uri

Kraj:

Bršljin 41

Prisotni:

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

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Problematika urejanja cesta na Klemenčičevi ulici 5-7
Investicije 2021 in igrišča
Oddaja Doma je lepo
Razno

Ad. 1
1. Problematika urejanja ceste na Klemenčičevi ulici
G Konda, krajan KS Bršljina, se je udeležil seje in predstavil problematiko, s katero se prebivalci
Klemenčičeve ulice 5-7, 9-11, ukvarjajo že več let. Želijo urediti cesto med bloki, ki je namenjena, ne
samo njihovi uporabi, temveč je tudi interventna pot, po njej je omogočen dostop komunalnim in ostalim
službam. Zemljišče okoli blokov je še vedno v lasti Slovenskih železnic, ki pa jim je leta 2019 obljubilo, da
jim zemljišče preda. Skratka, prosijo svet KS, da bi na Zarji, ki je upravljalec, poskušali ugotoviti, kje je
celoten postopek in, da bi se ob prenovi Ljubljanske ceste upoštevalo tudi njihovo željo, da se jim
omogoči priključek nanjo.

Ad. 2
2.

Prijavljene investicije v letu 2021 in investicije na otroških igriščih

V investicije smo za tekoče leto prijavili 2 javni razsvetljavi in sicer:
-

javna razsvetljava Žlebej in
javna razsvetljava Bršljin (od hišne št. 36 do priključka na bršljinsko cesto).

Za igrišča pa smo naročili eno previsno gugalnico za igrišče na Klemenčičevi ulici in eno navadno
dvojno gugalnico za igrišče na Vavpotičevi ulici. Na Vavpotičevi ulici bo potrebno še urediti
poškodovano ograjo okoli igrišča in opraviti vzdrževalna dela na igrišču.

Ad. 3
3. Oddaja Doma je lepo
Na pobudo MO NM in v sodelovanje Televizije Vaš kanal smo tako, kot vse KS, prejeli dopis, da
pripravimo gradivo za oddajo Doma je lepo. V oddaji se bo naša KS predstavila v ponedeljek, 22.
marca 2021, ob 20.00 uri na Vašem kanalu. Koncept je: Bršljin, od vasi do mesta.

Ad. 4
4. Razno
Klopi na Straški cesti prot Prečni bomo obnovili.
Pri avtobusni postaji, pri kapelici, v Bršljinu in pri vrtcu Ostržek bosta postavljeni dve stekleni omarici
za osmrtnice.
Za ureditev avtobusne linije v naselju V Brezov log in bližnjih ulicah, smo poslali dopis na MO NN in
čakamo odgovor. Ravno tako smo v dopisu omenili tudi avtobusno linijo za Lastovče. Tudi tu še ni
odgovora.
Na celotni javni razsvetljavi se menjajo luči in sicer z novimi, varčnimi led lučmi.
Na stavbo KS bomo obesili zastave.

Seja je bila zaključena ob 19.00

Zapisala:
Vanja Kavšček

Predsednica:
Mira Kump

