ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

Datum:

05.02.2019 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 - Jožica Šepetavc
KS Bršljin – Andreja Ravbar

Odsotni:

KS Bršljin – Peter Mrkšič (opravičen)

DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Športno in kulturno društvo
3. Razno
Ad. 1
1. Pregled zapisnika zadnje seje
Ponovno se preveri, kateri projekti so prijavljeni za sofinanciranje (javna razsvetljava v Žlebeju,
asvaltiranje Kurirske poti, luč v križišču pri vrtcu).
Ureditev Vavpotičeve ulice KS samo spremlja, projekt in izvedba je v domeni občine.
Za ureditev okolice bršljinskega potoka je zadolženo Vodno gospodarstvo NM, njim se še v mesecu
februarju pošlje dopis, da zadevo uredijo, sicer se ukrepa naprej (g. Anton Hrastar).
Pritožba na izgradnjo pločnika v Lastovčah in asvaltiranja dela Vavpotičeve ulice je podano na CGP in
NO NM.
S KZ je dogovorjeno, da se tabla Komunale za osmrtnice lahko pritrdi na njihov objekt. KZ je tudi
obveščena, da je potrebno preplastiti oz. urediti parkirišče pred njihovo trgovino v Bršljinu.
Igra ob dnevu žena bo 7. marca 2019, ob 18.00 uri v avli OŠ Bršljin.

Ad. 2
2. Športno kulturno društvo


Svet KS se strinja z ustanovitvijo društva. Vsak od članov naj se v svoji okolici pozanima in zbere
morebitne kandidate, ki bi vodili društvo in bili njegovi aktivni člani. Na naslednjo sejo že
povabimo zainteresirane.
Ad. 3

3. Razno











Pregled dela cesta v Žlebeju, ki je ostala poškodovana, ko je tam puščala komunala
infrastruktura. Po možnosti še letos prijaviti v projekt in sanirati.
Na Vavpotičevi ulici so delavci CGP NM odmaknili mejnike in jih niso postavili nazaj. Potrebno
poslati dopis in jih opozoriti na napako.
Ugotoviti, čigava je nevzdrževana brežina na Vavpotičevi ulici in se kasneje dogovoriti o
vzdrževanju le-te.
Krajani naselja Brezov log so se zaradi težav s psi obrnili na članico sveta KS Bršljin, ge. Jožico
Šepetavc. Jožica bo na pobudo omenjenih krajanov organizirala sestanek le-teh, policije in
lastnika psov, v torek, 12.2.2019, v prostorih KS Bršljin.
Dopis na Komunalo, da pregleda in uredi vse ekološke otoke v KS Bršljin (g. Emilio Murtič).
Nabavi se poštni nabiralnik za stavbo KS Bršljin.
Preveri se pogodba s Trato pri Petri Budja in Ivici Menger.
Uradne ure za krajane KS Bršljin vsak prvi torek v mesecu, med 17. in 18. uro, v prostorih KS, na
Klemenčičevi ulici 13.
Na predlog krajanov Cegelnice se postavi oglasna deska. Na dovoljenje krajanke se postavi na
zasebno zemljišče.

Seja je bila zaključena ob 19.15

Zapisala:
Vanja Kavšček

Predsednica:
Mira Kump

