ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

Datum:

01.08.2019 ob 19.00 uri

Prisotni:

KS Bršljin - Mira Kump (predsednica)
KS Bršljin - Vanja Kavšček (tajnica)
KS Bršljin - Milan Vrščaj
KS Bršljin - Slavko Špec

Odsotni:

KS Bršljin - Peter Mrkšič (opravičen)
KS Bršljin - Andreja Ravbar (opravičena)
KS Bršljin - Jožica Šepetavc (opravičena)

DNEVNI RED:

1. Tekoče informacije
2. Razno
Ad. 1
1. Tekoče informacije
Ureditev Marofa – s strani občine in g. Kovačiča smo bili obveščeni, da bodo na Marofu, po izbiri
izvajalca, začeli z deli in sicer odstranitev bolnih dreves, nove klopi, javna razsvetljava, asfaltiranje
dela poti, do spomeniško zaščitenega odseka.
Zupančičevo sprehajališče – z deli naj bi začeli kmalu in še vedno se dogovarjamo, za istočasno
ureditev razsvetljave na Medičevi ulici.
Cesta brigad – priključek na Andrijaničevo cesto, zemljišča so odkupljena in začne se z deli v
spodnjem delu ulice in priključek.
Asfaltiranje igrišča v Lastovčah bo realizirano do jeseni.
Kurirska pot – v mesecu septembru pošljemo prošnjo za sofinanciranje asfaltiranja Kurirske poti na
občino in poskušamo realizirati še letos.

Ad. 2
2. Razno
Avtobusni progi – Mira se bo z g. Duhom dogovorila, če obstaja možnost, da bi avtobusna proga
potekala po Vandotovi ulici ter da bi primestni avtobus vozil tudi v Lastovče – Cegelnico. Tu
avtobusna postaja je, avtobus pa ne vozi.
Mira se dogovarja z železnico, da uredi – kosi in redno vzdržuje vse brežine ob progi v KS. Del so že
uredili, ostalo bo še poslan dopis.

Poslal se bo tudi dopis na lastnika oz. vzdrževalca plinskih postaj, da uredijo okolice plinskih postaj v
KS Bršljin.
Dogovorimo se, da bomo po dogovoru vsi člani sveta KS Bršljin v jeseni opravili ogled naše krajevne
skupnosti oz. tiste točke, ki jih je potrebno v kratkoročnem oz. dolgoročnem planu urediti.
Naslednji redni sestanek sveta KS bo v septembru, prvo sredo v mesecu, kot je bilo že dogovorjeno.

Seja je bila zaključena ob 20.30

Zapisala:
Vanja Kavšček

Predsednica:
Mira Kump

