ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

Datum:

15.3.2022, ob 18.00 uri

Kraj:

Bršljin 41

Prisotni:

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

Odsotni:
DNEVNI RED:

1. Povabljena gosta svetnica MO NM ga. Jasna Kos Plantan in podžupan MO NM g. Peter
Kostrevc
2. Investicije 2022
3. Razno

Ad. 1
1. Povabljena gosta svetnica MO NM ga. Jasna Kos Plantan in podžupan MO NM g. Peter Kostrevc
Na željo članov sveta smo na sestanek povabili go. Jasno Kos Plantan, ki se je povabilu odzvala. Poleg
lastne prisotnosti pa je ga. Kos Plantan na sejo povabila še podžupana MO NM g. Petra Kostrevca, ki se je
ravno tako odzval povabilu. Seznanili smo ju s problematiko, pri reševanju katere potrebujemo pomoč
oz. nasvete, kako zadeve rešiti. In sicer:
-

-

-

Ureditev dela Kočevarjeve ulice – »Kurirska pot«. Prvo preverimo lastništvo in naredimo
geodetsko meritev. To opravi pristojni geodet MO NM. Nato preučimo možnost asfaltiranja tega
dela ali pa samo utrditev cestišča (podobno kot Kettejev drevored). V vsakem primeru pa se
uredi tudi odvodnjavanje. V primeru asfaltiranja bi se lahko na omenjenem delu močno povečal
promet, kar bi lahko povzročilo nezadovoljstvo krajanov.
Kaj se dogaja s podjetjem Dinos? Podjetje je dobilo pogoj za selitev na drugo lokacijo in to še
letos.
Izpostavimo preobremenjenost Medičeve ulice in lokacijo kapelice, ki je zaradi tovornega
prometa že zelo poškodovana. Kdaj in kaj je tam predvidena kakšna rešitev? O tem se g. Kostrevc
pozanima.
Kanalizacija v naselju V Brezovem logu. Del naselja V brezov log naj bi bil deležen adaptacije
kanalizacije. Ta podatek so na Komunali NM posredovali g. Kostrevcu.
Povprašamo tudi o rekonstrukciji Ljubljanske ceste in železniškega prehoda v Bršljinu oz.
podhoda. Odgovor je, da se sedaj izvaja prometna študija, ki bo podala prve smernice o izvedbi
rekonstrukcije ceste. Prehod oz. podhod ali karkoli bo že nastalo, pa gre v smeri sodelovanja s SŽ

-

in modernizacijo povezave železniške proge Ivančna gorica – Metlika. Se dela na tem, vendar
časovnega okvirja za izvedbo še ni.
V razmislek se poda še pobuda o ureditvi parkiranja na Ulici Danila Bučarja. Podobne težave
imajo tudi na Grmu in so tam k reševanju pristopili z ureditvijo enosmernega prometa in s tem
sprostili del prostora za parkiranje. Vse to je v razmislek o možni rešitvi.

Ad. 2
2. Investicije 2022
Za leto 2022 smo dobili odločbo o odobritvi naslednjih projektov prijavljenih investicij:
-

postavitev kandelabra na križišču ulice Bršljin in Foersterjeve ulice

-

preplastitev ceste v delu naselja Cegelnica in

-

preplastitev ceste v naselju V Brezov log.

Pri izvedbi gre za financiranje 70 – 30%. Sredstva imamo zagotovljena.

Ad. 3
3. Razno
Za dve oglasni tabli na Ljubljanski cesti, ki sta postavljeni ob blokih pri Kočevarjevi ulici, se poda prijava
na inšpektorat o ustreznosti postavitve. Dobili smo več pritožb, da so zaradi odsevnosti zelo moteče za
udeležence v prometu.
Prejeli smo prošnjo g. PirHa iz Cegelnice, da bi kupili pesek za ureditev dostopne poti do njegovega
doma. Preverimo lastništvo in se na naslednji sejo odločimo.
V četrtek, 10. marca 2022, smo kupili nekaj nujnih potrebščin in jih darovali Karitasu za pomoč Ukrajini. Z
nakupom so se strinjali vsi člani sveta.
O prijavi projektov za otroška igrišča pa se je ga. Mira dogovorila z go. Menger, da se letos ne kupuje
novih igral pač pa se v kompletu sanira otoško igrišče na Klemenčičevi ulici (ograja, podloge, obnovi
igrala…).

Seja je bila zaključena ob 19.20.

Zapisala:
Vanja Kavšček

Predsednica:
Mira Kump

