ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

Datum:

2.3.2020 ob 18.30 uri

Kraj:

Prostori 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.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika prejšnje seje
Dan za spremembe ga. Nuša Rustja
Akcija s prometno policijo
Terenski ogled KS Bršljin
Poziv za sofinanciranje nakupa in dobave igral in opreme z montažo v krajevnih
skupnostih MO NM za leto 2020
6. Razno
Ad. 1
1. Pregled zapisnika prejšnje seje
Pregledali smo zapisnik in se o vsem zapisanem strinjali.

Ad. 2
2.

Dan za spremembe ga. Nuša Rustja
Ga. Nuša Rustja se je udeležila sestanka KS Bršljin, kjer nam je predstavila vseslovensko
prostovoljsko akcijo DOBRO ZA LJUDI IN PLANET. Akcija bo potekala prvo soboto v aprilu (4.4.).
Letos se bo izvedlo pogozdovanje v mestnem gozdu in sicer na območju Cegelnice je predvideno
zasaditi 1200 sadik bukev in smrek. Akcijo podpirajo MO NM, GG, URSA, DRPD, več podjetji,
društev. Na nas so se obrnili s prošnjo, da nas in naše krajane povabi k sodelovanju pri akciji in za
pomoč pri organizaciji. Sprejeli smo sklep, da prošnji ugodimo in KS plača malico za prostovoljce.
V primeru slabega vremena se bo akcija prestavila.
Kontaktna številka za prijavo je 040-62-54-63, ga. Nuša Rustja

Ad. 3
3. Akcija s prometno policijo
Akcijo bomo izvedli v sodelovanju z RK in policijo. Vsak od članov sveta naj povabi enega ali dva
krajana k akciji. Predviden termin je v tednu med 16. in 20. marcem, v dopoldanskem času. Prvo
bo na postaji prometne policije sledilo krajše predavanje, nato pa nas bodo policisti s kombiji
popeljali po kritičnih točkah v naši KS, rondoji, križišča, AC,..

Ad. 4
4. Terenski ogled KS Bršljin
Ogled po naši KS bo v četrtek, 5. marca. Mira Kump in Ivan Vrščaj bosta Milošu Dularju in ekipi z MO
NM predstavila in pokazala pereče točke v naši KS, in sicer:
-

-

Pločnik pri Avto Slaku (urediti oz. dokončati).
Javna razsvetljava (menjava luči, dokončno urediti luč, ki je še vedno čez cesto pri Malnarju,
priklop novega kandelabra pri mostu v Bršljinu, ki je brez luči).
Odklopiti javno razsvetljavo is stavbe KS ali pa jo vsaj zamenjati z led lučjo.
Cesta med železniško progo in OMV (makadamska cesta, zasipati luknje s peskom in utrditi).
Del Kočevarjeve ulice – Kurirska pot, kdaj in kako bo možna sanacija?
Kdaj bo dokončno sanirana in urejena Vavpotičeva ulica (Andreja).
Na Kočevarjevi ulici med AJPES-om in mestnimi parkirišči ni javne razsvetljave. Kdaj se to uredi?
(Slavko).
Dokončna ureditev pločnika v Lastovčah, umik zabojnikov za smeti iz pločnika, prestaviti
zabojnike pri Ivančičevih nazaj na prvotno mesto (Peter).
Ekološki otok v Lastovčah pri avtobusni postaji je končno potrebno urediti, zabojniki v Cegelnici
pri Straški cesti niso v uporabi, ker so na skrajno neprimernem mestu. Tukaj se jih umakne in se
jih doda k že obstoječim prostorom z zabojniki.
Pridobitev elektrike na igrišču v Lastovčah, kdaj, kako.(Vanja).
Kakšni so načrti za pripadajočo infrastrukturo ob postavitvi brvi Irča vas – Groblje. Gre za del poti
ob koncu Župančičevega sprehajališča v Lastovčah do brvi v Grobljah. Cesta ozka,
preobremenjena z delovnimi stroji, brez javne razsvetljave, pločnika, skratka nevarna (Vanja).

Ad. 5
5. Poziv za sofinanciranje nakupa in dobave igral in opreme z montažo v krajevnih skupnostih Mestne
občine NO NM mesto za leto 2020

Prijavili se bomo na razpis za dve igrali. Morebitni igrali bosta namenjeni na igrišče na Vavpotičevi in
Kočevarjevi ulici. Potrebno bo na igriščih naše KS izvesti tudi vzdrževalna dela in na igrišču na
Vavpotičevi odstraniti neprimerno igralo.
Tudi sami v svetu bomo poizkusili s pridobitvijo sponzorjev za igrala.

Ad. 6
6. Razno
Mira Kump je danes, 2. marca podpisala pogodbo za postavitev Javne razsvetljave v delu Cegelnice.
Potrebno je premakniti oglasni deski na Vavpotičevi ulici in pri Gvidu, da bosta lažje dostopni in sploh
služili namenu. V Cegelnici pa je postavljena nova oglasna deska. Pri stavbi KS bomo tlakovali del
dostopa do vhoda v stavbo ter prestavili nosilec zastave znotraj ograje. KORK Bršljin vabi na občni
zbor v četrtek, 5. marca. V OŠ Bršljin pa organiziramo koncert za vse naše krajane in sicer Etno bando
Poseben gušt, 26. marca, ob 18.00 uri, v avli šole. Plakate bomo izobesili teden dni pred koncertom.
Kar zadeva »sporne garaže« je zadeva sedaj na sodišču. Po postopku se bo izvedla parcelizacija,
katero bo vodil upravitelj.
Slavko Špec je pohvalil direktorja Tiskarne, da so lepo očistili okolico ter da so promet speljali po
Straški cesti.
Prejeli smo tudi več pohval o podjetju Avto Slak, ki je odstranilo vse grmovje in propadajoč objekt ter
lepo uredilo svoje parkirišče.

Seja je bila zaključena ob 20.00

Zapisala:
Vanja Kavšček

Predsednica:
Mira Kump

