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10. seja 11. 6. 2015
Iz KSWiki

Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104
Številka: Zap/10/2015
Datum: 11. 6. 2015

ZAPISNIK
10. redne seje Sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 11. 6. 2015 ob 19.00 uri.
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Marjana Jekovec, Tomaž Ogris, Robert Langerholc,Primož Ogris, Matej Dolenc, Nina Langerholc

Opravičeno odsotni: Mateja Arhar, Boris Oblak
Odsotni:

Predlagan in potrjen je bil naslednji:
DNEVNI RED:

Vsebina
1 Pregled in potrditev zapisnika 9. seje
2 Sanacija poškodovanih cest ob končanju projekta GORKI
2.1 Vprašanje, posredovano 15. 5. 2015:
2.2 Odgovor, 15. 5. 2015 (g. Aljoša Andlovec):
2.3 Povezave
3 Kanalizacija v "Knezovi ulici"
4 Obravnava gradiva za 8. sejo Sveta MOK
5 Preštevilčenje/ulični sistem
6 Zaključek

Pregled in potrditev zapisnika 9. seje
9. seja 14. 5. 2015 ob 18.30 uri
T. Ogras posreduje točno lokacijo za deratizacijo in kontakte ga.Udovč Mateju Dolenc.
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Sklep 32/15: Sprejet je osnutek zapisnika 9. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 14.5.2015.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Sanacija poškodovanih cest ob končanju projekta GORKI
Vprašanje, posredovano 15. 5. 2015:
1. Kdaj in kako se bo sanirala poškodovana cesta iz Spodnjih Bitenj na Šutno?
2. Kdaj in kako se bodo sanirale poškodovane ceste mimo telefonske centrale proti Stražišču?

Odgovor, 15. 5. 2015 (g. Aljoša Andlovec):
Sanacije vseh obstoječih, poškodovanih cest, ki niso predmet rekonstrukcije v sklopu naše Pogodbe, tako tudi spodaj omenjeni, se bodo sanirale po končanju
glavnine pogodbenih del (končanju finih asfaltov). Realno je to pričakovati v drugi polovici meseca junija in v začetku julija.
Predlagam pa, da se takrat posebej dobimo in opravimo skupen ogled, določimo območja sanacij. Obseg sanacij se bo detajlno uskladil ob ogledu, načeloma pa
je že dogovorjeno, da se na močno poškodovanih odsekih izvede odstranitev celotne debeline asfaltne plasti, planira in komprimira nevezan nosilni sloj ter
izvede nov asfalt v dneh slojih (nosilni + obrabni). Manj poškodovane ceste se bodo krpale, urejale bankine,…

Povezave
mail "Popravilo okvarjenih cest in most čez Štajno" 15. 5. 2015 14:22

R. Langerholc je na seji podal informacijo, da je bil izveden ogled poškodovani cest med izvedbo projekta Gorki v zasedbi B. Oblak, R.Langerholc,
predstavnikov izvajalca, nadzora in MOK. Izvajalec sicer ni bil navdušen nad sanacijo vseh cest, ki so bile izpostavljene na ogledu, vendar KS Bitnje vztraja na
sanaciji vseh v nadaljevanju naštetih cest (posebej sporna, uničena je pot iz Bitenj proti Šutni oz. Žabnici, ki je tudi edina kolesarska povezava med Bitnjami in
Žabnico):
cesta ki poteka mimo igrišča v Sp. Bitnjah proti naselju Šutna - v večji meri uničena,
Kovačeva cesta - kjer je bil asfalt potrebno preplastiti, v delu, kjer je makadam zasuti luknje,
nasutje makadamskih cest: od Zore proti gozdu in urediti cesto, ki poteka pravokotno za to cesto (takoj ko se zavije iz asfalta desno),
poškodbe na cestišču od "Sivca do Mlekarja",
cesta mimo telefonske centrale je zelo poškodovana,
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pravokotno na to cesto je uničena cestišče, ki ga je potrebno sanirati,
Cesta Ržen, mimo Albina,
Knezova ulica...
Na podlagi ogleda KS apelira na investitorja, da se odpravijo poškodbe na zgoraj navedenih cestiščih, katere so nastale med izvedbo projekta Gorki.
Na osnovi navedenega je bil sprejet:
Sklep 33/15: Na podlagi ogleda poškodovanih cest (prisotni predstavniki KS, izvajalca in nadzora) KS apelira na investitorja, da se odpravijo
poškodbe na cestah na območju KS Bitnje, katere so nastale med izvedbo projekta Gorki. KS ne odstopa od te zahteve, saj so bile vse te ceste
uničene tekom projekta Gorki. Pričakujemo, da se ceste, ki so bile uničene v celoti tudi preplastijo v celoti, na preostalih je dovolj krpanje
lukenj. Pričakujemo, da investitor ceste sanira. Seznam cest:
cesta ki poteka mimo igrišča v Sp. Bitnjah proti naselju Šutna - v večji meri uničena,
Kovačeva cesta - kjer je bil asfalt potrebno preplastiti, v delu, kjer je makadam zasuti luknje,
nasutje makadamskih cest: od Zore proti gozdu in urediti cesto, ki poteka pravokotno za to cesto (takoj, ko se zavije iz asfalta desno),
poškodbe na cestišču od "Sivca do Mlekarja",
cesta mimo telefonske centrale je zelo poškodovana,
pravokotno na to cesto je uničena cestišče, ki ga je potrebno sanirati,
Cesta Ržen, mimo Albina,
Knezova ulica...
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Kanalizacija v "Knezovi ulici"
Korespondenca z MOK
Gradivo, ki je bilo posredovanom krajanom "Knezove ulice"
Naloga je zaključena, krajani so bili o stanju, ugotovljenem s strani JP Komunala Kranj in o postopkih nadaljnega reševanja problema kanalizacija v ulici
obveščeni z obvestili na dom.
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Obravnava gradiva za 8. sejo Sveta MOK
Gradivo je bilo posredovano članom SKSB po elektronski pošti.
Sprejet je bil rebalans proračuna MOK za leto 2015. Natančnih podatkov o morebitnih pridobljenih sredstev za investicije v KS Bitnje še nimamo.

Preštevilčenje/ulični sistem
Novi podatki, posredovani od Irene Dolenc
Podatki, ki jih je pridobila I. Dolenc
Na občini sem pri gospe Ani Gradišar dobila nove informacije in ime kontaktne osebe na GURS-u. Pripročilo je bilo dobro, gospa Andreje Ribnikar mi je
posvetila več kot uro svojega časa. Poiskala je ustrezne predpise in mi jih fotokopirala: Zakon o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic
in stavb, Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic te o označevanju ulic in stavb, Priporočila za delo
pri spreminjanju območij naselij in imenovanj naselij in ulic. Mogoče bi bilo dobro, da bi jih imeli vsi člani KS.
Očitno sem jo prepričala, da mislimo resno. Predlagala je, da je KS Bitnje predlagatelj uličnega sistema in da KS Bitnje pripravi elaborat in da nam ona pri
tem pomaga. Obrazec za zbiranje soglasij ne obstaja, nam ga bo pa pomagala oblikovati. Ne zdi se ji potrebno, da bi za elaborat najemali geodeta (to mi je
svetovala Ana Gradišar). Ker GURS pregleduje ta elaborat (torej ga pregleduje npr. Andreja Ribnikar oziroma njeni sokolegi), bo že sestavljen pravilno, če
bomo sodelovali z njo.
Povedala sem, da zaradi kanalizacije obstajajo posnetki manjših odsekov Bitenj in predlagala je, da te posnetke uporabimo, ko bomo predlagali ulice. V
elaboratu morajo biti posnetki ulic.
Imena ulic naj v čimvečji meri določajo krajani sami, naj bodo ledinska imena. Izogibati se je potrebno imenovanju ulic po ljudeh, ker je treba po novem
zakonu za imenovanje pridobiti pisna soglasja še živečih svojcev in so običajno problemi.
Všeč ji je bila ideja, da se ob glavni cesti proti Škofji Loki obdržijo imena Zgornje Bitnje 1,....Srednje Bitnje 1,.... Spodnje Bitnje Če so ob hišah zadaj otroci
prizadavali hiše, se jim pa dodajo črke...
Na podlagi zgoraj navedenega so bili sprejeti naslednji dogovori
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članom SKSB se posredujejo v preučitev gradivo "Priporočila za delo pri spreminjanju območij naselij in imenovanj naselij in ulic"
oblikuje se obrazec za zbiranje soglasij v sodelovanju z ga. Andrejo Ribnikar, sledi priprava elaborata v sodelovanju z GURS, ki se posreduje v potrditev
na Ministrstvo za okolje in prostor
iz zgoraj navedenga gradiva se razbere potreben % soglasja krajanov, ki je potreben za izvedbo
jeseni pričnemo aktivno z obvečanjem krajanov, pripravi se obvestilo, ki bo šlo v vsako gospodinjstvo, krajane obveščamo tudi ustno
R. Langerholc od Pošte Slovenije pridobi podatek, kakšne so možnosti, da bi Bitnje pridobilo svojo poštno številko.

"Priporočila za delo pri spreminjanju območij naselij in imenovanj naselij in ulic"

Zaključek
Seja je bila zaključena ob 19:45 uri.
Naslednja redna seja bo predvidoma 17. 9. 2015 ob 19.00 uri; v kolikor bo potrebno bo vmes še izredna seja.

Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak

Sklep 34/15: Sprejet je osnutek zapisnika 10. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 11. 6. 2015.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Vzpostavljeno iz »http://www.bitnje.si/kswiki/index.php?title=10._seja_11._6._2015«
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Kategorija: Sklepi
Čas zadnje spremembe: 04:44, 21. september 2015.
Stran je bila naložena 93-krat.
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