ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

Datum:

16.5.2022, ob 18.00 uri

Kraj:

Kočevarjeva ulica 13

Prisotni:

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

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

Pregled zapisnika prejšnje seje
Investicije 2022
Sanacija Ceste brigad
Dela na igriščih
Razno

Ad. 1
1. Pregled zapisnika prejšnje seje
Pregled zapisnika in potrditev zapisnika.

Ad. 2
2. Investicije 2022
Za leto 2022 smo sedaj dobili še pogodbo 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. Sanacija Cesta brigad

V roku meseca dni naj bi se nadaljevala sanacija Cesta brigad do križišča z ulico V brezov log. Kasneje pa
še od križišča do vrtca (časovni okvir še ni znan).

Ad. 4
4. Dela na igriščih
Na igrišču na Kočevarjevi ulici so prestavili vsa igrala na ustrezna mesta z ustrezno medsebojno razdaljo.
Igrišče se bo v celoti uredilo, sedaj je potrebno le še nekaj malenkosti (dodati še podloge, vrata na
igrišče,…)
Na Vavpotičevi ulici je potrebno pri igrišču zamenjati ograjo. Predračun je v višini 7.500 € (pridobila ga je
občina) in mi pristopimo k investiciji v višini 50%.
Za dve oglasni tabli na Ljubljanski cesti, ki sta postavljeni ob blokih pri Kočevarjevi ulici, se poda prijava.
2 klopci sta naročeni za igrišče v Lastovčah.

Ad. 5
5. Razno
Za dve oglasni tabli na Ljubljanski cesti, ki sta postavljeni ob blokih pri Kočevarjevi ulici, se poda prijava
na inšpektorat in MO NM o ustreznosti postavitve. Dobili smo več pritožb, da so zaradi odsevnosti zelo
moteče za udeležence v prometu.
Prošnji g. Pirha iz Cegelnice smo prisluhnili, gre namreč za občinsko cesto, in bomo priskrbeli pesek ter
utrditev cestišča. Ureditev bo potekala ob sanacije dela ceste v Cegelnici.
Ponovno je podana pritožba na pločnik v Lastovčah. Mira bo zaprosila g. Tomažina za ponoven ogled in
bomo videli, kaj se da urediti.
Že dalj časa se pojavlja problem potepuških psov v naši KS ter ravno tako v Podbrezniku in Češči vasi. O
vsem tem so krajani že večkrat obvestili zavetišče Turk in policijo. Zadnji mesec sem (Vanja) opravila več
klicev in pogovorov na to temo. Klicani so bili: zavetišče Turk, PP NM in podan tudi zapisnik, klican revirni
policist, z njim opravljen tudi razgovor, obveščena veterinarska inšpekcija, medobčinsko redarstvo – z
njimi tudi iskanje psov na terenu. Objavljeno je bilo v medijih. Vse službe so se odzvale, vendar se psov
do danes še ni ulovilo. Vsi se strinjajo, da so nevarni, vendar se vsa odgovornost in pristojnost prelaga z
enega na drugega. Še naprej bomo vztrajali pri rešitvi problema.
Predstavljen je bil OPN za Bršljin. Mira se bo bolj natančno pozanimala o spremembah in po potrebi še
pozvala g. Iztoka Kovačiča in mogoče še koga iz občine, da OPN predstavijo. Predvsem o
podvozih(železniške proge), prometu na Medičevi ulici, … Po potrebi bo sklican tudi sestanek krajanov.
Zadnje volitve so bile za del krajanov Bršljina v skrajno neprimernem prostoru, dejansko zunaj, na
prostem, le pod nadstreškom. Svet KS in veliko krajanov meni, da se volitve v takem prostoru ne smejo

več ponoviti. Podali bomo pritožbo na volilno komisijo in predlagali, da če res ni druge možnosti, naj se
volitve izvedejo v OŠ Bršljin za celotno KS.
S strani krajanov smo prejeli obvestilo oz. prošnjo po urgiranju na Slovenske železnice. Pločnik ob stavbi
železniške postaje, ob prenovi dela parkirišča, ni več označen in tam parkirana vozila ovirajo pešce,
invalide, mamice z vozički. Na delu ob stavbi železniške postaje je potrebno zapustiti pločnik, iti na
cestišče za parkirane avtomobile in po cca. 20 m ponovno nazaj na pločnik. Po ogledu in pogovoru z g.
Rankom iz Slovenskih železnic, naj bi za pločnik poskrbeli tako, da ga bodo s fizičnimi ovirami označili. Na
Kolodvorsko ulico se bo postavil znak CONA 30, ker kljub omejitvi prometa, je tam tega ogromno in tudi
hitrosti so visoke.
Sestanku se je pridružil tudi g. Peter Košak, predsednik Medgeneracijskega prostovoljnega društva MNZ,
s prošnjo, če bi njihovemu društvu odstopili prostor KS za njihovo druženje oz. sestanke (2x mesečno).
Svet se je s tem strinjal. Pred dokončno uporabo prostora, bo potrebno opraviti še ogled in dogovor z
MO NM.
Seja je bila zaključena ob 19.30.

Zapisala:
Vanja Kavšček

Predsednica:
Mira Kump

