ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

Datum:

18.5.2021 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 - Jožica Šepetavc
KS Bršljin - Peter Mrkšič - opravičen

Odsotni:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Investicije v letu 2021
Leseni objekti v KS Bršljin
Parkiranje na Ulici Danila Bučarja
Predlog
Razno

Ad. 1
1. Investicije v letu 2021
Podpisani ste obe pogodbi o investicijah za javni razsvetljavi v Žlebeju in Bršljinu (od hišne št. 36 do
priključka na bršljinsko cesto). Zadeva je v postopku MO NM in je v pridobivanju izvajalca. Po postavitvi
javne razsvetljave se na obeh delih izvede še rekonstrukcija cestišča.

Ad. 2
2.

Leseni objekti v KS Bršljin

Na temo lesenih objektov v naši KS, smo 13.5.2021 poslali dopis v kabinet župana in ge. Bjelajac s
pobudo, o ureditvi teh objektov. Posredovali so nam odgovor, da bodo v Žlebeju še v tem mesecu
obvestili vse uporabnike o datumu odstranitve le-teh. Na lokacijah Klemenčičeva ulica, Ljubljanska
cesta in Vavpotičeva ulica, pa bodo ukrepali tam, kje je MO NM lastnica, na ostalih nepremičninah pa
bodo poskušali doseči dogovor oz. zadevo urediti z upravniki.

Ad. 3
3. Parkiranje na ulici Danila Bučarja
Stanovalci omenjene ulice imajo problem s pomankanjem parkirnih mest in zato svoje avtomobile
parkirajo na pločniku in kar na ulici. Po naših informacijah je prostor za ureditev parkirišča. Mira bo
poskušala organizirati sestanek z upraviteljem/ji in g. Duhom ter s predstavniki blokov in predstavniki
sveta KS.

Ad. 4
4. Predlog
S strani sveta je podan predlog o povabilu župana na sestanek sveta KS, kjer bi ga seznanili z vso
problematiko ter povprašali o načrtih MO NM v naši KS.

Ad. 5
5. Razno
Še vedno čakamo na montažo dveh steklenih omaric za osmrtnice (Komunala NM).
Po posredovanju in pogovoru Mire z MO NM o spremembi oz. dopolnitvi avtobusne linije v naseljih V
Brezov Log, Danila Bučarja, … smo dobili negativen odgovor in linije ostajajo take, kot so. Za naselje
Lastovče še nismo podali predloga.
Pri OŠ Bršljin je postavljen zabojnik za zbiranje odpadnega olja iz gospodinjstva. V prihodnjih dneh
dobimo še embalažo za zbiranje tega olja. Po dogovoru bomo embalažo delili v prostorih KS. Kdaj
točno bo to, bomo krajane obvestili, ko embalažo prejmemo.
Čistilne akcije » Očistimo sosesko«, ki je potekala 27. 3.2021, se je udeležilo kar veliko število naših
krajanov. Pobrali in nabrali smo več 10 vreč smeti ter tudi ogromno večjih kosov. Žal pa po slabih
dveh mesecih ugotavljamo, da je stanje v naravi spet isto, kot je bilo pred akcijo, le s to razliko, da je
sedaj trava že porastla in so smeti delno skrite.

Seja je bila zaključena ob 19.10

Zapisala:
Vanja Kavšček

Predsednica:
Mira Kump

