ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

Datum:

15.10.2019 ob 18.00 uri

Kraj:

Prostori KS Bršljin

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

DNEVNI RED:

1. Sestanek na policiji
2. Tekoče informacije
3. Razno
Ad. 1
1. Sestanek na policiji
Sestanek na policiji je bil sklican na pobudo stanovalcev Ceste brigad. Vabljeni so bili predstavnik
občine g. Duh, predstavnik mestnega redarstva, predsednica KS Bršljin ga. Mira Kump in
predstavnik policije. Tema sestanka je bila umiritev prometa na Cesti brigad. Prilagam povzetek
sestanka:
V KS Bršljin podajamo zahtevo, daO NM takoj pristopi k pripravi projektnih rešitev za del Ceste
brigad od h. št. Cesta brigad 55, do križišča z ulico V Brezov log in ulico Stare pravde za
rekonstrukcijo ceste, ureditev pločnika in ploščadi za umirjanje prometa na križišču pri h. št. 55.
Tako bojo na obremenjeni šolski poti otroci dobili nujno potreben pločnik. V času izvedbe
rekonstrukcije dela ceste od priključka iz Andrijaničeve ceste do h. št. 55 in pred izvedbo
rekonstrukcije obljubljenega drugega dela ceste pa predlagamo, da se na Cesto brigad ponovno
namesti montažne grbine za umirjanje prometa na dveh lokacijah in tako umiri promet, ki je v
porastu. Predlog vseh udeležencev je, da se po rekonstrukciji priključka na Andrijaničevo cesto
uredi ploščad v vznožju ulice Ceste brigad. Istočasno pa opozarjamo, da se po končani
rekonstrukciji takoj prične s pripravo izgradnje cestišča s pločnikom in kolesarsko stezo do
križišča z ulico V Brezov log.
Člani sveta predlagamo oz. zahtevamo, da se v spodnjem Bršljinu prehod za pešce, ki je na koncu
mostu (v ovinku pri slaščičarni), premesti pred začetek mostu. Svoj predlog utemeljujemo z
dejstvom, da je obstoječa lokacija skrajno neprimerna in nevarna.

Ad. 2
2. Tekoče informacije
- Ga. Mira Kump je z g. Murtičem iz Komunale NM ponovno opravila pregled vseh komunalnih
otokov v KS Bršljin. Od prvega pregleda, so bili urejeni trije otoki, in sicer dva v Cegelnici in
eden v ulici Brezov log. Ostala bodo urejena v naslednjem letu spomladi. Odstrani se je otok
na Vavpotičevi ulici, pri trgovini. Z odstranitvijo teh zabojnikov, pa Komunala NM uredi in
zagotovi ustrezno število novih, na že obstoječih otokih na Vavpotičevi ulici.
- Opravljen je bil tudi pogovor z rajonskim policistom g. Stojanom Pevcem, zaradi tovornega
prometa skozi Bršljin, kajti tukaj je omejitev osne nosilnosti. Opravljen bo tudi pregled vseh
prometnih znakov v KS Bršljin. Predlog pa je tudi, da bi izvedli usposabljanje voznikov, o
pravilnem vključevanju v promet (krožno križišče, železnica, semaforizirano križišče,…).
Ad. 3
3. Razno
- Zapiranje Pošte v BTC- ju, v Bršljinu
Krajani in svet KS Bršljin smo zaradi zaprtja poslovalnice zelo ogorčeni. To predstavlja za vse
naše prebivalce izreden problem in jim povzroči kup nevšečnosti. Moramo pa poudariti, da
ta poslovalnica ne pokriva samo Bršljina, temveč tudi širšo okolico in sicer: Veliko Bučno vas,
Kamence, Ždinjo vas, Prečno, Karteljevo, itd…
- Dinos
Velik problem v naši KS predstavlja tudi podjetje Dinos. Naše mnenje je, da tako podjetje na
to lokacijo ne sodi. Problem je dostop in izstop tovornih vozil. Predlagamo, da Občina
pristopi k reševanju tega problema.
- Lekarna v TC Hedera
Krajani so na svet KS Bršljin naslovili pismo, v katerem izkazujejo nezadovoljstvo z novim
vodstvom Lekarne in njenim delovanjem. Dopis so poslali tudi direktorici občinske uprave
dr. Vidi Čadonič Špelič in direktorici Lekarn mag. Miroslavi Abazović.
Vsa ta tri vprašanja bomo posredovali g. Bojanu Kekcu, da postavi svetniško vprašanje na
prvi seji Občinskega sveta.
- FB stran KS Bršljin deluje.
Seja je bila zaključena ob 19.15

Zapisala:
Vanja Kavšček

Predsednica:
Mira Kump

