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Z A P I S N I K

17. redne seje Sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v torek, 5. 4. 2016
ob 20.00 uri.

Prisotni: Tomaž Ogris, Matej Dolenc, Primož Ogris, Robert Lanherholc, Boris Oblak,
Bojan Homan, Vili Knez, Irena Dolenc

Opravičeno
odsotni: Marjana Jekovec, Mateja Arhar

Odsotni:

Predlagan in sprejet je naslednji

DNEVNI RED:
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Pregled zapisnika 16. redne seje 25. 2. 2016

16. seja 25. 2. 2016 ob 19.00 uri

Sklep 50/16: Sprejet je osnutek zapisnika 16. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 25. 2. 2016.

Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Krajevni praznik (V. Knez)

Stroškovnik spominske slovesnosti na Planici.

Na obravnavi točke je bil prisoten V.Knez, ki je kot član organizacijskega odbora za krajevni praznik (v
nadaljevanju: OO) in član Združenja za vrednote NOB (v nadaljevanju: ZB), želel podati videnje
spremembe termina krajevnega praznika. Zgodovina začetka praznovanja krajevnega praznika sega v leto
1952, ko so KS Bitnje, Jošt in Žabnica sklenile, da se 27. marec določi za krajevni praznik, v počastitev
bitke v Rovtah nad Crngrobom. V tednu krajevnega praznika, naj bi se v kraju odvijale različne prireditve,
aktivnosti, z namenom počastitve krajevnega praznika. Med drugim tudi spominska slovesnost na Planici.
Hkrati je to tudi občinski praznik. Z leti so ostale prireditve, aktivnosti zamrle, ostali sta le še gasilska vaja
in spominska slovesnost na Planici. OO prireditve želi, da bi krajevni praznik ostal na obstoječi termin vsaj
še nekaj let, ker so med nami še vedno ljudje, ki so dogodke iz leta 1942, ko je bila bitka, doživeli. Predlog
V. Kneza je, da s spreminjanjem termina krajevnega praznika ne bi hiteli in še malo razmislili o spremembi.
Hkrati se bo OO potrudil, da bo v okviru krajevnega praznika več prireditev, da se bo praznovanje bolj
približalo ljudem. V ZB je trenutno 70 članov, od tega 7 še živečih partizanov. V kolikor bo termin
krajevnega praznik nov, mora imeti vsebino, razlog in povezovati vse krajane.

Sledila je razprava.

B.Oblak: Nihče nima nič proti prazniku, ki obstaja in lahko ostaja slovesnosti na Planici, prav tako druge
prireditve, v kolikor bodo. KS vam bo še vedno stala ob strani,vsaj zaenkrat, dokler so v ta namen na voljo
sredstva iz MOK. Ampak praznik, ki obstaja, je občinski in ne krajevni praznik. Krajevni praznik naj bi bil
praznik kraja v katerem živiš, v katerem ljudje živimo. Želimo, da je ta praznik povezan z Bitnjami, krajani,
praznik, ki ga praznuje KS Bitnje. Prav je, da bi se takrat organizirale prireditve, aktivnosti. Pomembna je
vsebina, da bo pritegnila krajane, na Planici je malo ljudi iz Bitenj. Zaenkrat je bila v Informatorju zapisana
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pobuda za predloge, saj želimo določiti nevtralen datum, ki sodi daleč v zgodovino, v termini, ko bi vreme
dovoljevalo veliko prireditev ob krajevnem prazniku. Želimo najti predlog, sprejemljiv za vse.

M.Dolenc: Sem »krivec za slabo voljo«, predlagatelj spremembe termnina krajevnega praznika, ker
ugotavljam, da pravega krajevnega praznika ni. Z novim terminom krajevnega praznika želimo
preseči »naše in vaše«, ker želimo, da je krajevni praznik nevtralen, ločen od cerkve in bivše ideologije in bo
veljal za cele Bitnje.

B. Homan: Na Planici sem bil kot šolar, kot govornik, kot predstavnik MOK, KS; ampak Planica ni v naši
KS, je v drugi KS. Bitnje nimam dogodka, ki bi povezoval. Tandenca je, da ima Bitnje svoj praznik, ki se
nanaša na nek dogodek v Bitnju, ne glede na ostale KS. Obstoječi praznik lahko še vedno ostane.

I.Dolenc: Želimo, da se vse rešuje mirno, s konsenzom.

M.Dolenc: Z spremembo termina krajevnega praznika lahko počakamo, pri uličnem sistemu pa ne bi smeli
čakati.

B.Oblak: Svet KS je tisti, ki lahko spreminja termin krajevnega praznika (lahko ga spremeni vsak svet KS).
Zaenkrat še ni namen sprejemati sklepov, sprejemajo se le predlogi. V kolikor bo namen sprejemati sklepe,
se bo to vedelo, krajane obvestilo. To je tudi osnova za "civilno iniciativo". B.Oblak je povabil V.Kneza, da
lahko zapiše članek za v Informator, v katerem poda svoje mnenje glede krajevnega praznika.

S tem je bila razprava zaključena.

Prejeta pošta

Media:ObčinaŠkofjaLoka_povezovalna_cesta_Meja.pdf

SKSB se je seznanil z dopisom občine Škofja Loka, ki je bil posredovan na MOK in ga je dobila KS Bitnje
v vednost (Zadeva: Usmeritev nove povezovalne ceste Kranj-Škofja Loka po varianti Meja via Ljubljanska
cesta).

Sklepi sestanka predsednika KS Bitnje z županom, 29. 2. 2016

B. Oblak je prisotne seznanil s sklepi sestanka z županom MOK;

Košnjo travnika pri vrtcu prevzame MOK (zadolžen Juvan).
Za odbojkarsko in otroško igrišče (čiščenje, vzdrževanje, smeti, košnja…) MOK do 7.3. sporoči
stališče (zadolžen Vehovec).
Za cesto na Šutno bo MOK glede na prioritete investicijo poskusila uvrstiti v proračun za leta 2018 ali
2019 (zadolžena Hrovat).
Za krožišče Bitnje bo MOK nadaljevala komunikacijo z državo, v kolikor bodo sredstva tudi
pripravila projekt (zadolžen Juvan).

Okvirno enkrat na dva meseca se preveri (pošlje opomnik) na MOK, kako se izvajajo sklepi (ureja: B.
Oblak).
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Finančni načrt KS Bitnje (priprava za leti 2016 in 2017)

Prejeto je bilo gradivo za pripravo FN za leti 2016 in 2017. Posredovano je bilo članom SKSB po
elektronski pošti (11.3.2016).

Finančni načrt KS Bitnje za leti 2017 in 2018 se bo sprejel na naslednji seji SKSB. M.Jurjevec posreduje
članom poleg že posredovanega gradiva, tudi realizirano porabo sredstev KS Bitnje v letu 2015.

Odlok o delovanju KS (B. Oblak)

B. Oblak: Delovna skupina za pripravo odloka o KS (v nadaljevanju: odlok), katere predsednik sem, je
pripravila odlok. 1. 4. 2016 smo ga poslali na MOK (županu, direktorici občinske uprave). Tam ga bodo
preučili in podali morebitne pripombe. Odlok naj bi bil potrjen do konca leta in bi tako začel veljati z letom
2017. Od tega odloka je odvisno delo KS v naprej.

Načrtovanje sredstev za čistilno akcijo

Sredstva za izvedbo čistilne akcije se vključijo v FN KS Bitnje za leti 2017 in 2018.

Načrtovanje sredstev za deratizacijo

Nujno je potrebno pridobiti letna sredstva za izvedbo deratizacije, ponovno kontaktirati MOK (M.Dolenc
posreduje kontakt iz MOK B. Oblaku).

Načrtovanje sredstev za zbornik

Do priprave FN KS Bitnje za leti 2017 in 2018 potrebujemo predračun stroškov za izdajo Zbornika KS
Bitnje.

Direndaj 2016

Predviden termin za Direndaj 2016 je 18.6.2016. Del sredstev za izvedbo Direndaja se načrtuje v FN KS
Bitnje (del sredstev bomo pridobili preko sponzorjev), prav tako je v FN KS Bitnje vključeno vzdrževanje
otroškega igrišča (kjer se bo odvijal Direndaj).

Štajna

Glede Štajne in posredovanih vprašanj na MOK v preteklosti - odgovorov ni bilo.

B. Homan je predstavil najnovejše informacije glede ponikovalnih voda na območju MOK, na osnovi
katerih je sledila razprava.

V proračun MOK je vključena ureditev ponikvalnega polja Bantale. KS Bitnje mora nujno pridobiti
informacijo ali se bo z ureditvijo ponikovalnega polja Bantale, znižala tudi poplavna ogroženost na področju
KS Bitnje (ali pa bosta vključena, "rešena" le Stražišče in Bantale).

Potrebno je doseči, da se v sklopu ponikovalnega polja Bantale doda(v kolikor bo glede na pridobljene
informacije potrebno) še ena vrtina in reši tudi problem Štajne oziroma doseči, pridobiti zagotovilo, da se
KS Bitnje izloči iz področja poplavne ogroženosti. Prvotno je bilo namreč obljubljeno, da se bo z izgradnjo
kanalizacije rešil tudi problem Štajne, ampak to ne drži. V interesu KS Bitnje je, da se Bitnje izloči iz
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poplavno ogroženega področja, saj je to razlog, da ne uspejo pobude za spremembe prostorskih planov,
pobude za gradnjo objektov. Država namreč tretira področje Bitenj za področje z srednjo poplavno
ogroženostjo, posledično država ne potrdi pobud za spremembe prostorskih planov, za gradenje,...

Sklep 51/16: Na MOK se posreduje vprašanje - ali se bo z izgradnjo ponikvalnega polja
Bantale, rešil tudi problem Štajne v Bitjah oziroma pridobi zagotovilo, da se področje KS
Bitnje izloči iz območja poplavne ogroženosti.

Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Vprašanje je potrebno pred posredovanjem na MOK natančno formirati.

Vprašanje je bilo posredovano na MOK (B. Oblak), prejet je bil naslednji odgovor:

From: Damjana Črček
Sent: Thursday, May 19, 2016 11:21 AM
To: Tanja Hrovat <Tanja.Hrovat@mo-kranj.esgov.gov.si>
Subject: RE: Ponikovalno polje Bantale
Živijo,
Zadrževalnik bo imel velik pozitiven učinek na območje Bitenj, čudežev pa vseeno ni pričakovati. 
Rešuje se samo zatekanje vode v Bitnje iz  smeri Stražišča.
Struga Žabnice ima še vedno samo dvajsetletno poplavno varnost, širše struge ni bilo možno umestiti. 
Zato je še vedno potreben zadrževalnik Žabnica in ureditev Sorške reke ter urediti nekaj kritičnih točk.
Ostaja pa tudi nerešena osnovna odvodnja predvsem Zgornjih Bitenj.
Rezultati študije iz leta 2005 so še vedno pravilni, smiselne spremembe so bile narejene z dopolnitvijo študije leta 2012.
Vse potrebno se bo izvajalo skladno s finančnimi sredstvi.
Lp,D
Damjana Črček, inž. gradb.
Projektna pisarna, Služba za investicije

Zaključek

Seja je bila zaključena ob 21:25 uri.

Sklep 53/16: Sprejet je osnutek zapisnika 17. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 5. 4. 2016
in 18. izredne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 19.4.2016

Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

.

Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak

Vzpostavljeno iz »http://www.bitnje.si/kswiki/index.php?title=17._seja_5._4._2016«
Kategorija: Sklepi

Čas zadnje spremembe: 06:41, 20. maj 2016.
Stran je bila naložena 111-krat.
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