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Člani Sveta KS Bitnje
- Tomaž Ogris, predsednik
- Boris Oblak, podpredsednik
- Marjana Jekovec, član
- Matej Dolenc, član
- Mateja Arhar, član
- Primož Ogris, član
- Robert Langerholc, član
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Tekoče vzdrževanje na področju KS Bitnje
S 1. 1. 2008 se naslednja tekoča vzdrževanja predajo v upravljanje na
ustrezno službo Mestne občine Kranj:
• tekoča vzdrževalna dela na objektih v javni rabi: igrišča, parki,
zelenice, avtobusna postajališča, spominska obeležja,
• tekoče vzdrževanje objektov gospodarske infrastrukture: ceste, javna
razsvetljava.
Za sporočanje vseh pripomb glede vzdrževanja cest, vzdrževanja javne
razsvetljave, pluženja, vzdrževanja avtobusnih postajališč in vsega, kar je
našteto v navedenem sklepu, od 1. 1. 2008 naprej uporabljajte naslednjo
telefonsko številko oziroma elektronski naslov:

• tel.: 080 1885
• email: mok@kranj.si

Obvestilo krajanom, kontakti
Vse aktualne novice o dogajanju v naši
krajevni skupnosti si lahko preberete
na spletnih straneh www.bitnje.si ter
oglasnih deskah KS Bitnje, ki so nameščene po vasi. Na navedenih spletnih
straneh objavljamo tudi vse zapisnike sej
sveta KS Bitnje in komisij, ki delujejo na
področju KS Bitnje.
Pripombe, predloge, probleme, vprašanja
krajanov sprejemamo le v pisni obliki na
enega od naslovov KS Bitnje:
- ks.bitnje@abakus.si,
- KS Bitnje, Zg. Bitnje 33, 4209 Žabnica,
- nabiralnik KS Bitnje na gasilskem
domu Bitnje (zraven PTT nabiralnika).
Za krajše informacije smo dosegljivi na
telefonski številki:
- 041 759 104 (delovni dnevi 16.00 19.00, sobota 9.00 - 12.00),
Krajane prosimo, da pri uporabi telefonske številke KS Bitnje upoštevate zgoraj
navedene termine.
Prav tako se krajani lahko udeležite sej
sveta KS Bitnje. Morebitna vprašanja
in predloge za na sejo pošljite pisno
na naslov KS Bitnje, najkasneje 14 dni
pred sejo, da jih pravočasno uvrstimo
na dnevni red seje. Termini sej so obljavljeni na spletni strani KS Bitnje (http://
www.bitnje.si/).
Spremljate nas lahko tudi preko
Facebook strani Informator KS
Bitnje (https://www.facebook.com/
informatorksbitnje).

Vzdrževanje občinskih cest,
avtobusnih postaj in pluženje
Mestna občina Kranj, Urad za
gospodarstvo in gospodarske javne
službe
Miha Buh
tel.: (04)237-33-54
e-mail: miha.buh@kranj.si
tel. tajništvo: (04)237-31-40
Javna razsvetljava, otroška igrišča
v lasti Mestna občina Kranj,
obrezovanje dreves na javnih
površinah
Mestna občina Kranj, Urad za
gospodarstvo in gospodarske javne
službe
Nataša Žibert
tel.: (04)237-31-96
e-mail: natasa.zibert@kranj.si
tel. tajništvo: (04)237-31-40

Medobčinski inšpektorat (npr. divja
odlagališča, živa meja ki posega v
cesto, zapuščena vozila na javnih
površinah)
tel.: (04)237-32-10
e-mail: medobcinski.inspektorat@kranj.si
Javne površine, Komunala Kranj
Vodja enote
Janez Lukan
T: 04 28 11 352
M: 041 649 461
E: jlukan@komunala-kranj.si

Krajane prosimo, da se pri nastalih problemih, ki se tičejo tekočega
vzdževanja, obračate neposredno na zgoraj navedene kontakte na Mestni
občini Kranj. V primeru, da s strani občine ne bo odziva, obvestite
krajevno skupnost, da preveri in pospeši reševanje problema.
Svet KS Bitnje
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