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Problem "Knezove ulice"

Govorimo o ulici ob parcelni številki 2892/1 k.o. Bitnje.

6. seja 19. 2. 2015 - tukaj smo prvič obravnavali situacijo.

Zelo na kratko je zadeva sledeča:

V času prejšnjega mandata je bil za GORKI zadolžen podžupan Bojan Homan.
Krajani so se nanj obrnili zato, ker so bili "izpuščeni" iz projekta.
Ugotovitve so bile, da je šlo za napako projektanta, ki je ta del izpustil misleč, da imajo komunalno
infrastrukturo urejeno.
Podžupan je omenil, da bo MOK financirala prekop in menjavo vodovodnih cevi.
Cesta se preplasti že iz naslova projekta GORKI, ker je zaradi vožnje tovornjakov in povečanega
prometa poškodovana, izvajalci pa morajo postaviti cesto v prejšnje stanje.
Po volitvah je zadevo prevzel podžupan Jakob Klofutar, s katerim smo se dobili na sestanku in določili
nadaljnje aktivnosti.
Na skupni seji smo prišlo do sklepa, da je projektant izpustil oškodovane krajane zato, ker je mislil, da
so že priklopljeni na kanalizacijo.
Komunala je nepravilno zaračunavala kanalščino omenjenim krajanom, ki pa so poleg vsega morali
plačevati tudi praznjenje greznic.
Ugotovljeno je tudi, da krajani nimajo priključka na kanalizacijo (približno pol ulice ga nima, pol pa
ima), plačevali pa so enako kot sosedje, ki so na kanalizacijo priklopljeni.
Nadalnji korak Jakoba Klofutarja naj bi bil raziskati problem (zakaj je do problema prišlo) in poiskati
rešitev za te krajane.

Potem se je vse skupaj ustavilo in zdaj nihče ne ve, v kakšnem statusu je reševanje. Jana Žakelj zatrjuje, da
to ni zajeto v projekt GORKI, kar nam je vsem skupaj od začetka že jasno. Reševanje problema se sedaj ni
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premaknilo iz mrtve točke že eno leto.

Podatki, ki jih je pridobil Jakob Klofutar

Komunala Kranj je poslala podatke glede priključitve na kanalizacijo:

objekti, ki so označeni z rumeno so priključeni na kanalizacijo in tudi plačujejo kanalščino,
objekti označeni z zeleno naj bi po REN bili priključeni na kanalizacijo, a ne plačujejo kanalščine
z modro so pa označeni objekti, ki niso priključeni na kanalizacijo. Preverila se bo možnost
priključitve teh objektov na kanalizacijo.

Po podatkih g. Štera so vsi objekti v tej ulici priključeni na vodovod, ki je bil zgrajen v 70-ih letih.

Knezova ulica, označena s komentarji (pdf)
Media:Slika Knezove ulice z oznakami.jpg

Dejstva glede kanalizacije (podatki, prejeti od krajanov)

Prvi dve zgradbi ob Škofjeloški cesti (Lučkja Kajfež in še naslednja) sta priključeni na uradno
kanalizacijo z Bantal
Vse ostale hiše na spodnji strani so bile priključene na način preliva preko greznice na kanal (fi
350mm) , ki so ga zgradili stanovalci v lasni režiji in izvedbi z odtokom v »Nivco«
Ob izgradnji kanalizacije z Bantal, so nanjo priključili tudi naš kanal
Sčasoma so nekateri lastniki odstranili grznice in se priključili direktno na kanal (zaenkrat težav še ni
bilo, čeprav so nekateri opozarjali da propustnost-pretok ne bo zadosten)
Stanovanjska hiša 161 ima še vedno greznico, samo preliv je speljan v kanal, kanalščina se plačuje,
kakor tudi praznenje greznice, (risba se ne ujema z dejanskim stanjem)
Upravljalec kanalizacije naj poda strokovno mnenje o tem, ali se bomo vsi priključili direktno na
obstoječi kanal, ali pa bo potrebna izgradnja kanalizacije v skladu z zahtevami

Podatki, poslani od ga. Tanje Hrovat

Opis celotne situacije

na kanalizacijo je priključenih (in posledično plačujejo kanalščino) 20 objektov, 6 objektov je po REN
priključeno na kanalizacijo, vendar ne plačujejo kanalščine, 5 objektov pa ni priključeno na
kanalizacijo;
po podatkih g. Arneža iz Komunale Kranj je evidentiran le kanal, ki poteka preko travnika, med
objektoma 162 in 164 preko ulice in se nadaljuje naprej proti severnemu delu naselja;
del kanalizacije od evidentiranega kanala do zahodnega konca ulice so po informacijah Komunale
Kranj stanovalci gradili sami, ta del kanala tudi ni evidentiran v registru GJI;
priklop nepriključenih objektov, ki se nahajajo na zahodnem delu ulice na obstoječ kanal, bi bil zelo
težaven, saj ni točnih podatkov o lokaciji obstoječega kanala, priklop bi bilo potrebno opraviti na
zasebnem zemljišču ter pri tem tudi prečkati cesto, kjer je za pričakovati kar nekaj križanj z
obstoječimi infrastrukturnimi vodi; g. Arnež je bil tako glede priklopa še preostalih nepriključenih
objektov bolj naklonjen ideji, da bi se za vse objekte na tej ulici zgradil nov kanal, ki bi potekal po
ulici in se priključil na obstoječ evidentiran javni kanal (vsi objekti na ulici bi se tako morali na novo
priključiti na kanalizacijo, ki bi bila zgrajena tako, kot to zahteva zakonodaja).

Dodatna pojasnila
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od skupne dolžine vodovoda v Mestni občini Kranj (210.524 m) je v salonitnih ceveh približno 20%
vodovoda v Kranju, kar je približno 42 km vodovoda;
po informacijah Komunale Kranj imajo salonitne cevi na območju Planine, Stražišča, del Bitenj,
celotni desni breg Save in še nekaj manjših naselij, kar je okvirno 10.000 uporabnikov (od skupaj cca.
61.000 uporabnikov, kot jih skupaj oskrbuje Vodovodni sistem Kranj);
ne glede na dejstvo, da so cevi salonitne, se zagotavlja ustrezna kvaliteta vode (skladno z vsemi
standardi in zahtevami po veljavni zakonodaji), kar se preverja tudi z rednim vzorčenjem;
investicija bi v primeru izvedbe stala cca. 150.000 eur

Obravnava problematike na seji

Predsednik B. Oblak je pozdravil vse prisotne pri obravnavi točke 1 (poleg članov SKSB so bili prisotni še P.
Gorjanc, V.Knez, T.Hrovat (MOK) in J. Klofutar (MOK)), povzel zgoraj navedena dejstva, ki so bila
prisotnim posredovana z vabilom na sejo in odprl razpravo. Poudaril je, da je namen današanje razprave:
podati trenutno stanje, osvetliti problem, določiti nadalnje skupne korake; osnova za to je, da izhajamo iz
istih izhodišč. Na KS bomo v prihodnje vodili vse podatke o zadevi na enem mestu, tako, da bo vsa dotična
dokumentacija zbrana.

Sledila je razprava na podlagi katere se je prišlo do naslednjih ugotovitev:

Najbolj primerna rešitev bi bila izgradnja novega kanala, uradni priklop s hišnimi priključki. Ocenjena
vrednost projekta je 150.000 €. Trenutno to ni del projekta Gorki, zato sredstev ni načrtovanih, izvedba
trenutno ni možna.
Kanal, ki naj bi potekal po knezovi ulici ni bil izgrajen s strani MOK, ni podatkov o uporabnem,
gradbenem dovoljenju, ni v registru Komunale Kranj. Ne ve se, kje je točno lociran. Prisotna P.
Gorjanc in V.Knez sta povedala, da zemljevid, ki ga je posredovala T. Hrovat ne odraža dejanskega
stanja. Potrebno ga je dopolnit in vrisati dejansko stanje.
T. Hrovat je predlagala, da predstavniki JP Komunale pridejo posneti vodovod, da se natančno ugotovi
dejansko stanje (je kanala dovolj propusten, se vse hiše s kanalizacijo lahko priključijo na ta kanal). V
kolikor je stanje zadovoljivo, bi obstoječ kanal lahko postal stalna rešitev.

Sklep 28/15: Na podlagi razprave je bil sprejet naslednji sklep:

Prizadeti prebivalci knezove ulice se strinjajo z rešitvijo, da JP Komunala natančno
preveri in posname stanje obstoječega kanala z namenom da se ugotovi; kje natačno je
lociran in ali obstoja možnost, da se za stalno uredi kanalizacija in se na kanal priključi
cela ulica. Ko bodo znani rezultati, se določijo nadaljnji koraki za rešitev problema.
Pooblaščena s strani KS, da kot predstavnika ulice sodelujeta z izvajalci sta g. Peter
Gorjanc in g. Vili Knez (na občino se posreduje njune kontakte).
Predstavniki MOK do konca prihodnjega tedna (do petka, 24. 4. 2015) skupaj z JP
Komunala določijo datum za začetek izvedbe snemanja stanja in o tem obvestijo KS. T.
Hrovat poskrbi, da se JP Komunala izvede nalogo v "primernih" rokih".
Vsa komunikacija o reševanju problematike poteka preko KS.

Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

P. Gorjanc in V.Knez sta izpostavila tudi uničenje ceste skozi ulico, kar je posledica projekta Gorki (obvozna
cesta, tovornjaki). T. Hrovat je obljubila, da ulica zanesljivo bo postavljena v prvotno stanje, ne ve pa se
kako bo to narejeno.
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Pregled in potrditev zapisnika 7. seje

7. seja 19. 3. 2015 ob 19.00 uri

Sklep 27/15: Sprejet je osnutek zapisnika 7. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 17.3.2015.

Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Popravilo kovačeve ceste

Na 7. seji je bilo izpostavljeno vprašanje glede kovačeve ceste. V nadaljevanju je navedeno vprašanje,
posredovano MOK in odgovor J. Žakelj, ki ga je prejela tudi ga. Arambašič.

Vprašanje

From: Francka Arambaši ć <francka.arambasic@gmail.com>
Date: 2015-03-10 16:39 GMT+01:00
Subject: Popravilo Kova čeve ceste
To: ks.bitnje@abakus.si

POPRAVILO KOVAČEVE CESTE, ZARADI UNIČENJA OB GRADNJI KANALIZACIJE

Prizadeti krajani, ki živimo ob tej cesti, Vas prosimo, da poškodovani del ceste sanirate v prvotno
stanje.Omenjena cesta je bila zgrajena iz samoprispevka krajanov, ki so tudi odstopili del svojega zemljišča.

Izvajalci del v letu 2014/ 2015 so s težkimi gradbenimi stroji cesto uporabljali za izvajanje del vzporedne
ceste in jo zelo poškodovali. Z ozirom na plan Občine Kranj, bodo vsi drugi deli te ceste na novo afaltirani.
le del ceste od hišne številke 98 a do 106 pa naj bi ostal poškodovan.To vsekakor ni pravično do prizadetih,
zato utemeljeno pričakujemo, da se tudi ta del ceste na novo preplasti.

Ob tej cesti je tudi travnik, ki je večkrat na leto ob hudem deževju poplavljen in ogroža tudi hiše stanovalcev,
ki ob tej cesti živimo. V zvezi s tem problemom smo Vas že dne 23.2.2013 seznanili, vendar do danes nismo
prejeli nobenega odgovora.Zdi se nam, da je prav sedaj čas, ko se gradi kanalizacija, da odpravite tudi
problem z meteornimi vodami in štajno..

Pričakujemo, da boste posredovali naše zahteve na pristojne službe, ter nas o tem v čim krajšem času
obvestili.Za dodatna vprašanja, Vas prosimo da kontaktirate, z gospo Frančiško Arambašić, Srednje Bitnje
67 a..

S spoštovanjem,

Frančiška Arambsšić

Odgovor MOK

Od: "Jana Žakelj" <Jana.Zakelj@kranj.si>
Za: "Francka Arambaši ć" <francka.arambasic@gmail.com>
Cc: "Boris Oblak" <boris.oblak@abakus.si>
Poslano: Četrtek, 12. Marec 2015 10:32:26
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Zadeva: RE: Popravilo Kova čeve ceste

Spoštovana gospa Francka Arambašić,

hvala za sporočilo.

Izvajalec je bil nemudoma opozorjen na poškodovani del ceste. V prihodnjih dneh bo s predstavnikom
izvajalca izveden ogled ceste, po izvedenem ogledu pa se bo določil obseg sanacije predmetne ceste.

S problemov z meteornimi vodami in Štajno smo seznanjeni. Na to temo sta bila organizirana vsaj dva
sestanka na Mestni občini Kranj s predsednikom KS Bitnje, gospodom Borisom Oblakom. Na enem izmed
sestankov je bilo dogovorjeno, da se v okviru projekta GORKI prouči in izvede zadeve, ki bi celovito
reševale urejanje padavinskih voda za območje Bitenj z namenom, da ne bo kasnejših prekopavanj in
posegov v infrastrukturo, izvedeno v sklopu predmetnega projekta. Glavnino odtoka, imenovanega Štajna in
posledično njegovo razlivanje na območju Bitenj predstavlja neustrezna ureditev padavinske odvodnje
urbaniziranega območja Stražišča (v ta namen je Mestna občina Kranj pristopila k ureditvi ponikovalno
zadrževalnega polja Bantale) in neurejena padavinska odvodnja Bitenj ter neustrezni ukrepi (nasipavanja,
kanaliziranje ...) blažje depresije, ki je zaradi nepropustne podlage predstavljala ploskovni odvodnik
padavinskih voda ob poselitvi Bitenj.

Najlepša hvala za sodelovanje in razumevanje.

Prijeten dan.

Jana Žakelj Projektna pisarna

Gradivo za 6. sejo Sveta MOK

Članom SKSB je bilo gradivo posredovano v posebni elektronski pošti. Tu je priloženo le gradivo, ki se
neposredno nanaša na področje KS Bitnje.

Media:8RS_KSBitnje_Gradivo_seja_sveta_MOK.pdf

Na gradivo ni bilo podanih pripomb.

Prejeta pošta

Krajani Zg. Bitnje_prošnja za podaljšanje asfaltnega nanosa

Media:Prošnja_asfaltiranje_ZgBitnje_Ziherl_Kunstelj.pdf

Krajanu odgovorimo, da bo cesta vključena v NRP KS Bitnje, ne vemo kdaj pa dejansko bo prišlo do
izvedbe. Posreduje naj podatke o lastništvu, soglasje in dimenzije ceste; da bomo podatke lahko vključili v
NRP.

B.Oblak je izpostavil dejstvo, da je takih cest veliko in je vprašanje, kdaj bodo lahko asfaltirane vse ceste, ki
bodo na novo vključene v NRP oz. kdaj bomo preko NRP pridobili dovolj sredstev za izvedbo.
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Prihod Pomladi

Sprejet je bil dogovor, da se na PGD posreduje dopis v katerem vljudno prosimo, naj se v prihodnje držijo
dogovora v najemni pogodbi ter v skladu z dogovorom v naprej pripravijo dvorano (dovolj zgodaj pred
prireditvijo, kot jih predhodno obvestimo v dopisu). Dopis pripravi P.Ogris in ga posreduje v pregled.

Sodelovanje z organizacijo Zveze združenj borcev za vrednote NOB

Slaba izkušnja pri sodelovanju z ZZB ta vrednote NOB. V kolikor na seji sklenete, da tudi KS več ne bo
sodelovala pri proslavah, potem prosim za dopis.

Podan je bil predlog, da izpolnimo finančne obveznosti kot ena od treh KS, ki sodeluje na spominski
slovesnosti, pri pripravi proslave pa KS Bitnje več ne sodeluje.

M. Dolenc je izrazil pomislek; ali je to sploh primeren način za praznovanje krajevnega praznika. Potrebno
bi bilo najti svoj termin za praznovanje krajevnega praznika KS Bitnje; na osnovi dogodka iz zgodovine, ki
bi povezal vse krajane KS Bitnje. V Informatorju bi lahko objavili anketo s predlogi, prej se povezali s
krajani, s katerimi bi skupaj določili predloge za krajevni praznik (J.Proj, A.Zavrl).

Anketa se objavi predvidoma v Informatorju 45, točka se obravnava ponovno na redni seji KS Bitnje v
mesecu septembru.

Direndaj (predlog T. Ogris)

Datum premaknemo na predzadnjo soboto v juniju, ko je pouk že skoraj zaključen, krajani pa še niso na
dopustu (kot je to bolj verjetno za zadnjo soboto v juniju). T. Ogris uskladi z M. Arhar.

Preštevilčenje

Točka se vključi na 9. redno sejo SKSB, gradivo posreduje M. Dolenc.

Zaklju ček

Naslednja, 9. redna seja SKSB bo predvidoma v četrtek, 14. 5. 2015, tokrat izjemoma ob 18:30.

Seja je bila zaključena ob 20:20 uri.

Zapisala: M.Jurjevec

Predsednik KS Bitnje

Boris Oblak
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Sklep 29/15: Sprejet je osnutek zapisnika 8. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 16.4.2015.

Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Vzpostavljeno iz »http://www.bitnje.si/kswiki/index.php?title=8._seja_16._4._2015«
Kategorija: Sklepi

Čas zadnje spremembe: 11:29, 8. junij 2015.
Stran je bila naložena 117-krat.
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