ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

Datum:

4.2.2020 ob 18.00 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 - Jožica Šepetavc
KS Bršljin - Peter Mrkšič – opravičen

Odsotni:
DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika prejšnje seje
2. Predavanje o diabetični retinopatiji
3. Razno
Ad. 1
1. Pregled zapisnika prejšnje seje
Pregledali smo zapisnik in se o vsem zapisanem strinjali.

Ad. 2
2. Predavanje o diabetični retinopatiji
Predavanje organizirata KS Bršljin in RK Bršljin. Predavanje bo v petek, 14. februarja 2020, ob
17.00 uri v spodnji učilnici OŠ Bršljin. Predavanje bo govorilo o vplivu sladkorne bolezni na
bolezni oči. Predavali bosta mag. Marta Blažič in zdr. teh. Renata Vovk. Za dogodek pripravimo in
izobesimo plakate. Po končanem predavanju se nam bo pridružil še policist PU Novo mesto, g.
Boštjan in predstavil ter nas povabil na usposabljanje o prometu. Datum tega usposabljanja bo
znan naknadno.

Ad. 3
3. Razno
Potrjena je glasbena prireditev za krajane KS Bršljin. Nastopila bo Etno banda - Poseben gušt.
Prireditev bo v četrtek, 26. marca 2020, ob 18.00 uri, v avli OŠ Bršljin.
Začetek del na Cesti brigad se po informacijah pristojnih za projekt na MO NM žal v letošnjem
letu odmika realizaciji.

Prebivalci Ceste brigad so se na KS obrnili z zahtevkom, da se na omenjeni ulici postavi montažne
grbina za večjo varnost udeležencev v prometu. Ta problematika je bila že obravnavana v
mesecu oktobru 2019 (tudi na pobudo prebivalcev omenjene ulice), takrat je bilo dogovorjeno,
da se montažne grbine namestijo po zimskem obdobju (15. marec) oz. takoj po tem datumu, ko
bodo to dopuščale razmere.
Cesto med železniško progo in OMV je potrebno vsaj malo urediti, tam je še vedno makadamska
pot. Naročili bomo pesek in popravilo ceste.
Podjetje Slak je kupilo del zemljišča ob svoji delavnici in med Ljubljansko cesto. Svet KS in krajani
smo zelo veseli, da je sedaj ta predel lepo pospravljen in očiščen.

Seja je bila zaključena ob 18.45

Zapisala:
Vanja Kavšček

Predsednica:
Mira Kump

