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30. seja 14. 9. 2017
Iz KSWiki

Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104
Številka: Zap/30/2017
Datum: 14. 9. 2017

ZAPISNIK
30. redne seje Sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 14. 9. 2017
ob 19.00 uri.

Prisotni:

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

Opravičeno
odsotni:

Mateja Arhar, Boris Oblak

Odsotni:

Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:

Vsebina
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9.1 Širitev in ureditev potoka Trenča

Pregled osnutka zapisnika pretekle seje in realizacija sklepov
29. seja 15. 6. 2017 ob 19.00 uri
Sklep 80/17: Sprejet je osnutek zapisnika 29. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 15. 6. 2017.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Prejeta pošta
Laze, Ekol
Media:LAZE_EKOL_EKOREL_civilna_ini_2017.pdf
Prisotni člani SKSB so se seznanili s prejeto pošto Civilne iniciative za zeleno Stražišče, ki je bila KS Bitnje
posredovana v vednost;
prijavo na Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE Kranj, Gradbena inšpekcija; da se objekt na
parcelni številki 637 k.o. Stražišče (Laze, Ekol d.o.o.) ne uporablja za namen dovoljen z gradbenim
dovoljenjem in predlog za opravo nadzora.
zahtevo RS Ministrstvu za obrambo, Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Izpostava Gorenjske za inšpekcijski nadzor varnosti pred nesrečami pri opravljanju dejavnosti na
parcelni št. 637 k.o. Stražišče (Laze, Ekol d.o.o.).
KS Bitnje ni vključena v postopek, z pobudami Civilne iniciative za zeleno Stražišče se strinja (ko se naredi
"Veternica vetrov", se dotika tudi KS Bitnje).

Pokopališče v Bitnjah
M. Dolenc je podal predlog za tlakovanje (vsaj glavnih) poti oziroam izgradnjo pločnika po pokopališču ter
izgradnjo parka za počitek na pokopališču (z nekaj klopcami in drevesi). Pokopališče v Bitnjah ni celostno
urejeno, kljub temu, da je na pokopališču veliko grobov, zato tudi obiskovalcev.
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Na JP Komunalo in Mestno občino Kranj se v ta namen posreduje pobuda KS Bitnje (dopis do naslednje
seje pripravi M. Dolenc).

Koši za smeti na otroškem igrišču
Na igrišču v Sp. Bitnjah se postavita 2 dodatna zabojnika za odpadke (za mešane odpadke in embalažo, 80
l). Odvoz plačuje KS Bitnje. Pred naročilom zabojnikov se dogovori z NK Bitnje, da poskrbijo za ustrezno
namestitev zabojnikov ob rednih odvozih (T. Ogris se dogovori s predsednikom NK Bitnje).

Sejnine
T. Ogris je seznanil prisotne člane SKSB, da lahko KS vloži vlogo za povračilo sejnin le za 4 seje letno tisti člani, ki takrat manjkajo, niso več upravičeni do povračila na drugih sejah.
Kljub navedenim, bodo seje SKSB tudi v naprej vsak mesec (po ustaljeni praksi).

Pregled gradiva za sejo Sveta Mestne občine Kranj
V gradivu za sejo sveta Mestne občine Kranj, sta omenjeni 2 investiciji na področju KS Bitnje - sta v načrtu,
vendar se pojavljajo problemi pri izvedbi: izgradnja krožišča v Zg. Bitnjah in izgradnja novega vrtca v Zg.
Bitnjah.

Finančni načrt KS Bitnje za leto 2018
Sklep 81/17: Sprejet je Finančni načrt KS Bitnje za leto 2018, s katerim so bili člani SKSB
predhodno že seznanjeni.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
FN 2018
Obrazložitev FN 2018

Nova številka Informatorja KS Bitnje
Nova številka Informatorja KS Bitnje bo izšla v mesecu decembru (predvidoma v petek, 22.12.2017). Rok
za oddajo člankov je 20.11.2017.
Predlogi za članke:
prihod dedka Mraza z obdaritvijo (prireditev mora biti izvedena pravočasno, da bo članek lahko
vključen v Informator, predvidoma 8.12.2017),
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povabiti vrtec Biba, da se se predstavi s svojimi aktivnostmi (kontaktira T. Ogris,
informacija na temo izgradnje novega vrtca,
novoletno voščilo SKSB.

Razno
Širitev in ureditev potoka Trenča
Člani SKSB so bili preko medijev obveščeni, da je v pripravi dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja za širitev in ureditev potoka Trenča (po izgradnji ponikovalnega polja Bantale, kot naslednja faza
reševanja problematike meteornih vod v KS Stražišče). Voda iz Stražišča, Jošta bo posledično pritekala v KS
Bitnje, hkrati mora KS Bitnje pospešiti ureditev struge potoka Štajna.
Na podlagi navedenega, je bil sprejet naslednji
Sklep 82/17: KS Bitnje izkazuje interes za pridobitev vseh informacij o regulaciji potoka
Trenča - med drugim tudi o poteku pridobitve gradbenega dovoljenja za urejanje potoka
Trenča. J. Tkalec (Mestna občine Kranj) naj o izkazanem interesu KS Bitnje obvesti pristojne
službe Mestne občine Kranj.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Seja je bila zaključena ob 19:45 uri.
Naslednja seja SKSB bo v mesecu oktobru.

Sklep 83/17: Sprejet je osnutek zapisnika 30. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 14. 9. 2017.
Sprejet soglasno (ZA 4, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Predsednik KS Bitnje
Tomaž Ogris

Vzpostavljeno iz »http://www.bitnje.si/kswiki/index.php?title=30._seja_14._9._2017«
Kategorija: Sklepi
Čas zadnje spremembe: 16:10, 22. oktober 2017.
Stran je bila naložena 82-krat.

22.10.2017 18:19

