ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

Datum:

04.03.2019 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 – Peter Mrkšič
KS Bršljin – Andreja Ravbar

Odsotni:

KS Bršljin - Jožica Šepetavc (opravičena)

DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Poročilo sestanka predsednikov KS MONM pri županu
3. Razno
Ad. 1
1. Pregled zapisnika zadnje seje
Zastavljene naloge iz prejšnjega sestanka so izvedene:
pregled dela ceste v Žlebeju je opravljen
na Vavpotičevi ulici se mejnike ureja ob dokončni ureditvi ceste (MONM izvajalec),
težave s psi v naselju Brezov log so za zdaj urejene,
z g. Murtičem iz Komunale NM pregledani vsi ekološki otoki v KS Bršljin in dogovorjena vsa potrebna
dela,
nabiralnik za stavbo KS Bršljin je nabavljen in zmontiran,
Delno izvedene naloge oz. naloge v izvedbi so:
Za brežino na Vavpotičevi ulici se dogovorimo v bližnji prihodnosti s Komunalo NM ( oni so novi
vzdrževalci igrišč in javnih površin v krajevnih skupnosti, seveda, v kolikor zemljišče ni v zasebni lasti)
oglasno desko za Cegelnico ter tudi oglasno desko za osmrtnice še čakamo oz. čakamo na njeno
dobavo,
Športno društvo Bršljin je že ustanovljeno in je trenutno v mirovanju. Mira se je dogovorila z g.
Silvom Markovičem, da po občnem zboru predajo ŠD Bršljin in se g. Markoviča tudi povabi na
sestanek v aprilu, kjer se dogovorimo o nadaljnjem delovanju društva

Ad. 2
2. Poročilo sestanka predsednikov KS MONM pri županu



Sredstva krajevnih skupnosti se ne povečajo, kljub drugačnim obljubam. Namesto Trate d.o.o.
vzdrževanje otroških igrišč in javnih površin v krajevnih skupnostih v bodoče izvaja Komunala
NM. Stroški za vzdrževanje so še vedno 50% KS in 50% MONM. Za naselje Cesta brigad je
zagotovljena že vsa potrebna dokumentacija in sredstva, začetek del pa naj bi bil že v letošnjem
letu. Od nas se pričakuje pomoč pri morebitnih težavah z odkupi zemljišč. Do srede, 6.3.2019 pa
imamo možnost, da dopolnimo prijavljene projekte.
Ad. 3

3. Razno








Mira je z g. Dularjem na MONm dogovorjena v četrtek, da poskušata najti skupno rešitev o javni
razsvetljavi na stavbi.
Ureditev Bršljinskega potoka z VGP NM in z dovoljenjem Direkcije za vode. Vsi dopisi že poslani in
ogledi narejeni. Sedaj samo čakamo, da Direkcija za vode dovoli, da se ureditve začne. Vendar to
naj bi se začelo šele v jesenskem času, zaradi gnezdenja ptic.
Mira poskuša na MONM še vedno dobiti 2.000€, ki smo jih namenili za poplačilo igral pri OŠ
Bršljin. Ta sredstva naj bi dobili iz drugih virov s strani MONM, ne pa iz lastnih sredstev (Jožica,
Mira, Kekec).
Pridobiti 3 predračune in oceno investicije za asvalt na igrišču v Lastovčah (košarkaško igrišče in
balinišče, cca. 200 m2).
Uradne ure za krajane KS Bršljin, so od meseca aprila dalje (poletni čas), vsak prvi ponedeljek v
mesecu, ob 18.30 do 19.00 ure.

Seja je bila zaključena ob 19.00

Zapisala:
Vanja Kavšček

Predsednica:
Mira Kump

