ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

Datum:

10.09.2019 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

Odsotni:

KS Bršljin - Peter Mrkšič (opravičen)
KS Bršljin - Jožica Šepetavc (opravičena)

Povabljena:

Silvo Markovič
Rok Zajc

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.

Športno društvo Bršljin
FB stran KS Bršljin
Tekoče informacije
Razno
Ad. 1

1. Športno društvo Bršljin
- Na sejo je povabljen Silvo Markovič, ustanovitelj in predsednik ŠD Bršljin (v nadaljevanju ŠDB). Da
bi ŠDB ponovno zaživelo in sodelovalo s KS, se dogovorimo, da se društvu pomaga pri najemu
telovadnice, organizaciji, pomoč pri pridobivanju novih članov … ŠDB bo v mesecu septembru
sklicalo zbor članov. Mira se je z OŠ Bršljin dogovorila za najem telovadnice in sicer ob torkih,
med 19.30 do 21.00 ure. Uporaba telovadnice je za vse člane ŠDB 2 meseca brezplačna.
Ad. 2
2. FB stran KS Bršljin
- Na seji je bil tudi povabljeni Rok Zajc, ki bo odprl FB za KS Bršljin in jo tudi urejal. S prispevki
za objavo sodelujemo vsi člani sveta in tudi krajani KS Bršljin.
Ad. 3
3. Tekoče informacije
- Igrišče v Lastovčah je dokončano. Asfaltirana sta igrišče za košarko in balinišče. Podjetje
URSA Slovenija d.o.o. je plačalo strošek asfaltiranja.
- Kandelaber pri vrtcu bo postavljen v jeseni.
- Dela na Cesti brigad se prestavijo na pomlad 2020, tako so sporočili iz MO NM.

-

-

Mira je ponovno obvestila g. Dularja, da je potrebno na Cesti brigad obrezati vsa drevesa ob
cesti, ki zakrivajo javno razsvetljavo.
Razsvetljava in ureditev Zupančičevega sprehajališča in s tem tudi razsvetljava na Medičevi
ulici je prestavljena na 2020.
Mira se je na sestanku z g. Duhom dogovorila, da naj bi vsaj 1x dnevno poskusili z avtobusno
linijo po Vandotovi ulici.
Ureditev Bršljinskega potoka: na Direkcijo za vode je bil s strani KS Bršljin že večkrat poslan
mail, da začnejo oz. dajo soglasje VGP za izvajanje del – čiščenje Bršljinskega potoka, od
meje z Bučno vasjo do izliva v reko Krko. Glede na njihovo neodzivnost, se je Mira obrnila na
VGP, ki bo v oktobru sklicalo sestanek vseh treh strank ( Agencije za vode, VGP in KS Bršljin).
Mira se dogovarja za sestanek v podjetju Adria Mobil.
Člani sveta se dogovorimo za obhod po delu naše KS in sicer: ogled dela Bršljinskega potoka,
Vavpotičeve ulice, Žlebeja in Kurirske poti. Obhod bo v četrtek, 19.9.2019, ob 16.30 uri, zbor
pred trgovino KZ.
Ad. 4

4. Razno
- Za linijo v Lastovčah – Cegelnici se bo Mira še dogovarjala.
- Na dopis stanovalca, ki opozarja na močno povečan promet tovornih vozil skozi Bršljin, med
delom prehoda čez železniško progo – do križišča pri gostilni Čefidelj. Zadevo bomo
posredovali na PP Novo mesto.
- Predvidena naslednja seja je v soboto, 12. 10 2019, ob 15.00 uri.
Seja je bila zaključena ob 20.00

Zapisala:
Vanja Kavšček

Predsednica:
Mira Kump

