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21. seja 8. 9. 2016
Iz KSWiki

Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104
Številka: Zap/21/2016
Datum: 8. 9. 2016

ZAP IS N IK
21. redne seje Sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 8. 9. 2016
ob 19.00 uri.

Prisotni:

Tomaž Ogris, Primož Ogris, Robert Lanherholc, Marjana Jekovec, Matej
Dolenc

Opravičeno
odsotni:

Boris Oblak, Mateja Arhar

Odsotni:

Predlagan in sprejet je naslednji
DNEVNI RED:

Vsebina
1 Pregled osnutka zapisnika pretekle seje
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2 Prejeta pošta
2.1 Težave z vodami (pismo krajana in odgovor MOK)
3 19. seja Sveta MOK (obravnava gradiva)
4 Vrtec Biba
5 Nova številka Informatorja KS Bitnje
6 Zaključek

Pregled osnutka zapisnika pretekle seje
20. seja 16. 6. 2016 ob 20.00 uri
Sklep 58/16: Sprejet je osnutek zapisnika 20. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 16. 6. 2016
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Za naslednjo sejo:
se dogovoriti, kdo opomni MOK glede sodelovanja z ARSO (brezplačni prenos zemljišča za športno
kulturni park),
na sejo vključiti točko deratizacija (M. Dolenc)
preveriti kakšno je stanje glede osnutkov dokumentov razvojne zasnove na področju KS Bitnje
(preveri R. Langerholc) in opozoriti, da novo verzijo osnutkov dokumentov posredujejo v pregled KS
Bitnje

Prejeta pošta
Težave z vodami (pismo krajana in odgovor MOK)
Povzetek elektronske pošte - vsebina si sledi od zadnje strani navzgor
Člani SKSB so se seznanili z informacijo MOK glede meteornih voda na "čečovem travniku".

19. seja Sveta MOK (obravnava gradiva)
V Svet zavoda Kranjski vrtci je bila imenovana naša krajanka in članica Sveta MOK ga. Irena Dolenc.
Na podlagi preučenega gradiva za sejo Sveta MOK, je bila izražena zaskrbljenost članov SKSB glede
preusmeritve sredstev, ki so bila prvotno namenjena za ponikovalnico Bantale (stroški za
ponikovalnico Bantale naj bi bili nižji, kot je bilo prvotno predvideno, ker naj ne bi bila potrebna
izgradnja preliva). Sredstva, ki so bila prvotno namenjena za ponikovalnico Bantale, bodo sedaj
neracionalno porabljena za druge projekte (javna stranišča v bivši gostilni Šifrer, umetna trava na
stadionu Kranj, streha na strelišču na Hujah), ni pa še znano ali bo zdrževalnik brez preliva sploh
deloval. In v primeru, da se bo pokazala potreba po izgradnji preliva, sredstev ne bo več na voljo. V
kolikor so bila ta sredstva posredno namenjena tudi za Bitnje, bi se del ostanka lahko namenil tudi za
obnovo povezovalne ceste Bitnje-Šutna.
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Zgornja pripomba se posreduje B. Oblaku, da jo posreduje na seji Komisijo za KS.
Bantale - celota

Vrtec Biba
M. Jekovec je pripravila gradivo za svetniško vprašanje glede Vrtca Biba (dogovorjeno na seji junija).
Vprašanje_VrtecBiba
Dokument se oblikuje in posreduje kot svetniško vprašanje na sejo Sveta MOK do konca leta (na sejo v
oktobru ali novembru).
KS Bitnje podpira izgradnjo novega vrtca. Bistveno vprašanje, ki se zastavi v dokumentu je: kdaj se bo
začela gradnja novega vrtca, ki je bila načrtovana za Bitnje.
Vrtec Biba celota

Nova številka Informatorja KS Bitnje
Podan je bil predlog, da nova številka Informatorja izzide v mesecu decembru. Potrebno je ažurirati članke
in preveriti, če se urednica in oblikovalka s terminom strinjata.
Na predlog T. Ogrisa se doda članek glede kurjenja prepovedanih odpadkov v poglavju osveščanja (kaj se
sme kuriti in kaj ne). Predvidoma članek pripravi P. Ogris.

Zaključek
Seja je bila zaključena ob 19:40 uri.
Naslednja seja bo predvidoma 20. 10. 2016.

Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak
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Sklep 59/16: Sprejet je osnutek zapisnika 20. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 16. 6. 2016
ob 19:00 uri.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Vzpostavljeno iz »http://www.bitnje.si/kswiki/index.php?title=21._seja_8._9._2016«
Kategorija: Sklepi
Čas zadnje spremembe: 09:07, 11. november 2016.
Stran je bila naložena 94-krat.
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