ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

Datum:

06.05.2019 ob 19.00 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 - Jožica Šepetavc
KS Bršljin – Peter Mrkšič

DNEVNI RED:
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Pregled zapisnika zadnje seje
Olimpijada
Tekoče informacije
Razno
Ad. 1

1. Pregled zapisnika zadnje seje
Pri pregledu zapisnika prejšnje seje smo govorili o košnji brežine na Vavpotičevi. Ugotavljamo, da je
od večih lastnikov večina v tujini. Brežina bo košena tako kot do sedaj.
Predloge investicij preplastitev cest za obdobje 2020-2022, ki smo jih na prejšnji seji sprejeli in
potrdili, smo zaradi situacije z Vavpotičevo ulico spremenili. Nov potrjen predlog je naslednji:
Preplastitev cest:

2020 – Vavpotičeva ulica (cca. 400 m)
2021 – Cesta brigad (cca. 600 m)
2022 – Bršljin (od priključka z Ljubljansko cesto oz. od prehoda čez železniško
progo do priključka na Straško cesto, cca. 800 m)

Foersterjevo ulico v izmeri cca. 400 m smo umaknili iz predloga investicij. Prenovo bomo poskušali
izvesti sami, v doglednem času.
Ad. 2
2. Olimpijada
Naša KS je potrdila udeležbo na olimpijskih igrah MO NM. Prijavljenih je 52 udeležencev v
naslednjih disciplinah:
- košarka 3 na 3
- nogomet

-

balinanje
kegljanje
badminton – moška ekipa
tenis – moška ekipa
streljanje z zračno puško
šah
pikado – ženska ekipa
pikado – moška ekipa
poligon za otroke
pohod po Novem mestu
Ad. 3

3. Tekoče informacije
Mira se je udeležila sestanka na temo parcelacije zemljišč ob blokih in garaž ob blokih. V roku 2
let naj bi odstranili vse garaže in uredili parcelacijo. V naši KS sta v postopku že Vavpotičeva ulica
in Žlebej. Postopek vodi MO NM, Zarja in Terca.
Na sestanku na MO NM so Miro prosili za pomoč pri lastnikih zemljišč v Bučni vasi, katerih ulica
se priključi na Andrijaničevo cesto. Dogovorimo se, da vsekakor ponudimo pomoč in ko bo
potrebno, skličemo sestanek predstavnikov KS, lastnikov zemljišč in predstavnika občine (Iztok
Kovačič).
V projektu za leto 2019 je bila tudi postavitev kandelabra pri vrtcu. Prejeli smo odločbo s strani
MO NM, da bo kandelaber postavljen letos. Naš del pri izvedbi pa je 30% vrednosti projekta.
Združenju veteranov letos namenimo 250,00 €.
Po kontaktu s strani zveze borcev se dogovorimo, da financiramo vzdrževala dela na spominskih
obeležjih v naši KS.
Mira se dogovori za sestanek v podjetju Adria Mobil.
Ad. 4
4. Razno
•

Obvestilo o uradnih urah za krajane KS Bršljin se ponovno obesi na oglasno desko KS.

Seja je bila zaključena ob 20.20

Zapisala:
Vanja Kavšček

Predsednica:
Mira Kump

