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28. seja 18. 5. 2017
Iz KSWiki

Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104
Številka: Zap/28/2017
Datum: 18. 5. 2017

ZAPISNIK
28. redne seje Sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 18. 5. 2017
ob 19.00 uri.

Prisotni:

Tomaž Ogris, Robert Lanherholc, Boris Oblak, Primož Ogris, Marjana Jekovec,
Irena Dolenc

Opravičeno
odsotni:

Mateja Arhar, Matej Dolenc

Odsotni:

Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:

Vsebina
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Ureditev struge Štajna (ga. Eržen)
Ga. Eržen iz Zg. Bitenj je na seji ponovno (kot že pred leti, Štajna poplavlja že od leta 1990) opozorila na
problem Štajne. Poplave pri njenem domu se ponavljaljo, stanje postaja nevzdržno. Situacijo na terenu si je
ogledal inšpektor za okolje in prostor, odgovornost za rešitev problema je na MOK, svetoval je, da se obrne
na KS, da pospeši reševanje problema. Povedala je, da je želela problem predstaviti županu, vendar nima
več uradnih ur za občane. Na sejo SKSB je prišla, ker želi, da jo KS podpre pri reševanju problema oziroma
zadevo pospeši.
Ga. Eržen je poleg Štajne opozorila tudi na druge probleme v KS, saj krajani niso zadovoljni z
vzdrževanjem avtobusnih postaj in druge infrastrukture.
Pojasnilo KS
Člani SKSB so ga. Eržen pojasnili, da je za vzdrževanje krajevne infrastrukture odgovorna MOK, saj je le ta
neposredno pristojna za vzdrževanje, KS sredstev v ta namen ne dobiva več.
Kar se tiče problema Štajne, je bil ga. Eržen predstavljen odgovor MOK, ki je bil na to temo obravnavan na
eni od prejšnih sej SKSB (in bo objavljen tudi v Informatorju KS Bitnje).
Ureditev struge Štajne, 27. seja KS Bitnje
Dejstvo je, da glede struge potoka Štajna MOK še vedno nima ne idejne rešitve, ne izdelane študije,
projektne dokumentacije. V proračun MOK je potrebno pridobiti sredstva za pripravo projekta.
Dogovor na seji SKSB
MOK še v naprej (mesečno) opominjati na aktualnost problem Štajne, posredovati aktualne
fotografije poplav, apelirati, da se prične z izdelavo dokumentacije projekta Štajna.

Pregled osnutka zapisnika pretekle seje in realizacija sklepov
27. seja 20. 4. 2017 ob 19.00 uri
Sklep 78/17: Sprejet je osnutek zapisnika 27. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 20. 4. 2017
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
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Prejeta pošta
Obnova kozolcev na Sorškem polju
Pobuda g. Jesenovec: ohranitev in obnova kozolcev na Sorškem polju, menda se za obnovo lahko dobijo
EU sredstva. Bi bilo kaj takšnega mogoče aktualno med kmetovalci? Ali se kozolci sploh še kaj uporabljajo?
Odgovor (oziroma opis stanja v praksi) na pobudo je podal R. Langerholc.
1.Lastniki kozolcev (kmetje) jih ne uporabljajo več kot primarno funkcijo (sušenje krme), saj se je
tehnologija živinoreje na Sorškem polju spremenila v tolikšni meri, da so kozolci izgubili to funkcijo.
Uporabljajo jih le še za shranjevanje kmetijske mehanizacije (v razširjeno verziji) in pa kot skladovnice za
drva. Bolj se v okolici kozolcev pojavljajo koritasti silosi za shranjevanje travne in koruzne silaže. V večini
primerov drugje nimajo možnosti za postavitev le teh... Problem omejitev Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Kranj (v nadaljevanju: ZVKD Kranj).
2. S tem povezana je nezainteresiranost lastnikov kozolcev, da bi kandidirali za sredstva ( EU ali državna) za
obnovitev kozolecev, saj zaradi strogega režima, ki ga vsiljuje ZVKD¨Kranj in nezakonitega omejevanja
lastninske pravice, lastniki ne želijo obnoviti kozolcev, saj se bojijo, da bo potem še slabše.
Zgoraj navedeno je tudi razlog, za "Pobudo za spremembo Občinskega prostorskega načrta MOK".

Pobuda za spremembo Občinskega prostorskega načrta MOK
R. Langerholc je SKSB predstavil vsebino pobude za spremembo Občinskega prostorskega načrta MOK, ki
bo v imenu KS Bitnje in KS Žabnica vložena na MOK do 1.6.2017. S pobudo bo podana zahteva MOK, da
pristopi k spremembi Odloka IPN tako, da bo odlok temeljil na zakonito pridobljenih smernicah Ministrstva
za kulturo v delu, ki ureja varovanje kulturne dediščine na območju Bitenj (območje Bitenj naj se izloči iz
varovanja kot kulturna krajina).
Pobuda KSBitnje in KS Žabnica
SKSB je bil s pobudo seznanjen, pripomb ni bilo podanih, pobuda se lahko vloži.

Predlog za gradnjo dela plinovoda in obnovo ceste, Zg. Bitnje (J.Sodnik)
Prejeta pošta g. Jošta Sodnika - predlog za gradnjo dela plinovoda in obnovo ceste v Zg. Bitnjah
Skica, rekunstrukcija ceste
Na pobudo g. J. Sodnika SKSB nima pripomb. Pobuda se v obliki uradnega dopisa posreduje dalje na MOK.

Pregled gradiva za 28. sejo Sveta MOK
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Celotno gradivo je bilo iz MOK posredovano pozno, zato ga ni bilo možno v celoti pregledati. Morebitne
pripombe se posredujejo T. Ogrisu, da jih predstavi na seji Sosveta za KS.

Izdaja nove številke Informatorja KS Bitnje
Datum za oddajo člankov je 22.5.2017.
Izzid je predviden za 23.6.2017.
http://www.bitnje.si/kswiki/index.php?title=Za_naslednji_Informator

Razno
Seja je bila zaključena ob 20:30 uri.
Naslednja seja bo predvidoma 15. 6. 2017.

Predsednik KS Bitnje
Tomaž Ogris

Sklep 79/17: Sprejet je osnutek zapisnika 28. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 18. 5. 2017
Sprejet soglasno (ZA 4, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
.
Vzpostavljeno iz »http://www.bitnje.si/kswiki/index.php?title=28._seja_18._5._2017«
Kategorija: Sklepi
Čas zadnje spremembe: 19:35, 2. julij 2017.
Stran je bila naložena 98-krat.
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