ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

Datum:

20.7.2021 ob 19.00 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-opravičena

Odsotni:
DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika prejšnje seje
2. Mira pri županu g. Gregorju Macedoniju
3. Razno

Ad. 1
1. Pregled zapisnika prejšnje seje
Prijavljene in načrtovane investicije so v pripravi izvedbe, ostale točke dnevnega reda iz prejšnje seje pa
so zajete v točki 2.

Ad. 2
2.

Mira pri županu g. Gregorju Macedoniju
 LESENI OBJEKTI V KS BRŠLJIN: postopek odstranitve v Žlebeju je že v teku. Do 30. julija je
predvideni rok za praznjenje objektov, nato pa se začne z odstranjevanjem. Na Vavpotičevi
ulici se bo postopek odstranitve objektov, na zemljiščih v lasti občine, začel v letošnjem letu.
Za objekte, ki pa so na zemljiščih SŽ, pa bo postopek malo dolgotrajnejši. Zemljišča se bodo v
dogovoru s SŽ in Zarjo parcelizirala in nato bodo tudi tu objekti odstranjeni.
 JAVNA RAZSVETLJAVA: V Žlebeju se projekt javne razsvetljave začne takoj, ko se odstranijo
leseni objekti, kar je predvideno že v avgustu. Nato sledi še sanacija ceste. V Bršljinu (od
hišne št. 36 do priključka na bršljinsko cesto) je izvedba predvidena v jeseni, nato tudi tu sledi
sanacija ceste.
 PARKIRANJE NA ULICI DANILA BUČARJA: To predstavlja velik projekt in investicijo. Mira se bo
sestala še z g. Duhom in g. Kovačičem ter bi potem na predlog župana pripravili elaborat o
projektu. Trenutni predlog (ki ni dokončen in edini) je enosmerna ulica z možnostjo parkirišč
na desni strani ulice.








PREHOD ZA PEŠCE PRI BRŠLJINSKEM MOSTU: Prehod je nevaren in ga bi bilo potrebno
prestaviti pred most, na stran proti gostilni Malnar. Potrebo bo tudi podaljšati pločnik na levi
strani v smeri proti železniškemu prehodu. V četrtek ima Mira dogovorjen ogled z g. Duhom.
O stanju in možnosti prestavitve prehoda obvestimo župana.
PROMET NA MEDIČEVI ULICI: Promet težkih tovrnjakov in avtobusov na Medičevi ulici je
močno poškodoval kapelico in Pickovo hišo. Podan je predlog o prestavitvi oz. novi kapelici
na drugi lokaciji v Bršljinu. S krajani bomo poskušali poiskati primeren prostor za novo
kapelico. Z odstranitvijo stare pa bi bil uvoz v ulico širši in bolj pregleden.
BRV IRČA VAS – GROBLJE: Ob izgradnji brvi je predvidena sanacija ceste, ki bo služila kot
kolesarska in pešpot ter cesta za stanovalce.
SANACIJA CESTE OD ČEFIDLJA DO BRŠLJINSKEGA POTOKA: Sanacija je predvidena, časovnega
okvirja izvedbe pa še ni.

Ad. 3
3. Razno
Na našo KS smo dobili kar nekaj pritožb o psih in vožnji po igrišču v Lastovčah. Otroško igrišče je
namenjeno izključno igri otrok ter rekreaciji krajanov. Za igrišče se naroči 2 tabli, ki prepovedujeta
dostop s psom na igrišče. Krajane, ki pa igrišče uporabljajo za dostop do svojih parcel, pa bomo
obvestili z dopisi. V kolikor se zadevi ne uredita, bomo igrišče ogradili.

Seja je bila zaključena ob 20.15

Zapisala:
Vanja Kavšček

Predsednica:
Mira Kump

