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12. seja 15. 10. 2015
Iz KSWiki

Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104
Številka: Zap/12/2015
Datum: 29. 10. 2015

ZAPISNIK
12. redne seje Sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 29. 10. 2015
ob 20.00 uri.

Prisotni:

Boris Oblak, Marjana Jekovec, Tomaž Ogris, Robert Langerholc, Matej Dolenc,
Nina Langerholc, Irena Dolenc

Opravičeno
odsotni:

Mateja Arhar, Primož Ogris

Odsotni:

Predlagan in potrjen je bil naslednji:
DNEVNI RED:

Vsebina
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Pregled in potrditev zapisnika 11. seje
11. seja 17. 9. 2015 ob 19.00 uri
Sklep 36/15: Sprejet je osnutek zapisnika 11. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 17. 9. 2015.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Varovanje narave na območju Bitenj
Pismo študentke naravovarstva iz Zg. Bitenj, N.Repnik, ki bo točko na seji tudi predstavila.
N.Repnik je izpostavila po njenem mnenju največje probleme glede varstva okolja na področju KS Bitnje;
odpadki,
mrtve žabice na cestah,
embalaža ob ribniku pri Puškarni, onesnažena cesta do ribnika,
odpadki ob cestah v bližini gozda,
divja odlagališča,
slaba odzivnost Komunale Kranj pri odvozu kosovnih odpadkov na prostem.
in hkrati potencialne rešitve za opisano problematiko
prijava inšpekciji,
postavitev košev, opozorilnih tabel,
ozaveščanje krajanov na vse možne načine,
organizacija čistilnih akcij,
sodelovanje z "mrežo dvoživk", nakup premičnih ograj, opozorilnih tabel za pomoč žabicam.
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Mnenja, odgovora,nasveti ki jih je podal SKSB
Krajane informiramo preko spletne strani, FB, Informatorja - lahko posreduje članek in ga objavimo.
Kontakt za prijavo divjih odlagališč je objavljen v vsakem Informatorju.
Namestitev košev, praznenje košev, namestitev opozorilnih tabel je povezano s sredstvi, vztrajnim
posredovanjem na MOK. V kolikor bi pripravila N.Repnik gradivo s predlogi, ga lahko posredujemo
naprej na MOK.
Čistilna akcija je zelo zahteven projekt, nekoliko sredstev se lahko v ta namen pridobi na MOK,
vendar je potrebno k sodelovanju pritegniti veliko ljudi, izpeljava le te zahteva dobro organizacijo.
Za čiščenje ribnika pri Puškarni in njeni okolici je zadolženo Ribiško društvo Kranj, potrebno se je
povezati z njim.
Za nekatere probleme bi bilo potrebno sodelovanje s KS Stražišče, zato se N. Repnik posreduje
kontakt KS Stražišče.
DOGOVOR
N. Repnik bo pripravila članek za v novo številko Informatorja. V kolikor bodo na voljo resursi, bo
organizirala tudi čistilno akcijo na področju KS Bitnje prihodnje leto spomladi (v kolikor bo potrebno,
se ji posreduje kontakte dosedanjih organizatorjev čistilne akcije).

GORKI
Uradna informacija za izvedbo priklopa je še vedno 31.10.2015.
Problematika uničene ceste v Sp. Bitnjah proti Šutni. Cesta je bila med izvedbo projekta Gorki
popolnoma uničena. Ni dovolj samo krpanje lukenj, ampak bi bi bila potrebna preplastitev ceste, kar
je povezano s sredstvi, ki jih MOK nimam na voljo. Trenutno čakamo na nov predračun del, ki bo
osnova za nadalnje odločitve.

Prejeta pošta
Vloga za postavitev dodatnih ukrepov za umiritev prometa
Media:Krajani_Zg.Bitnje_ležeči_policaji.pdf
G.D. Blagoviču smo poslali odgovor, ki je priložen;
Media:04_dopis_krajanom_zgBitnje_ležeči_policaji.pdf
Media:Blagovič1.pdf
Media:Blagovič2.pdf

Sanacija poškodovanega asfalta v Zgornjih Bitnjah (parcela 2722/2 k.o. Bitnje)
Pismo krajana J.S.
B.Oblak preveri ali smo prejeli odgovor na to vprašanje (komu je bilo vprašanje posredovano) - v kateri fazi
je reševanje problema.
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Poslano ponovno na MOK - odgovorov nič. Čeprav je B.Oblak poslal tretjič, na MOK so popolnoma
neodzivni. Damo na sejo januar.

Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču
Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju z dopisom sodišča in
obrazcem izjave.
Rok za oddajo prijav: 6.11.2015
Poziv za sodnike porotnike
Dopis občinam za sodnike porotnike
Izjava-obrazec
V kolikor bodo podani predlogi (sprejemamo po mailu v prihodnjem tednu), jih posredujemo na MOK, rok
6.11.2015.
Podana je bila pobuda za Ireno Dolenc.

Povezovalna cesta Kranj - Škofja Loka
Predlog občine Škofja Loka za novo povezovalno cesto - preko IC Trata na Mejo.
Prejeto gradivo Občine Škofja Loka
Sklep 37/15: Predlog občine Škofja Loka za novo povezovalno cesto Kranj Škofja Loka, preko
IC Trata na Mejo; se posreduje na MOK kot predlog za spremembo OPN do 31.10.2015
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Seznanitev sveta KS Bitnje o vloženi pobudi za začetek postopka za
oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o izvedbenem prostorskem
načrtu MOK s strani krajanov Bitenj in Žabnica TER pobuda za
spremembo in dopolnitev OPN MOK(R. Langerholc)
Gradivo za ustavno sodišče
Pobuda 1 za spre. in dop OPN
Pobuda 2 za spre. in dop OPN
R.Langerholc je predstavil gradivo, ki je bilo posredovano na ustavno sodišče ter gradivo, ki ga bosta KS
Žabnica in KS Bitnje posredovali na MOK do 31.10.2015 kot splošno pripombo na OPN (da se KS Bitnje in
KS Žabnica izuzameta iz področja kulturne krajine.
Sklep 38/15: SKSB se je seznanil z ustavno pobudo in sprejel sklep, da se kot pripomba na
OPN posredujeta priložena dokumenta na MOK do 31.10.2015; KS Bitnje in KS Žabnica se
izločita iz področja kulturne krajine.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
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Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev KS za leto 2015
Sklep 39/15: SKSB je potrdil:
Sklep o izvedbi rednega letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev KS za
leto 2015 in imenoval popisna komisija v sestavi: Tomaž Ogris (predsednik), R.
Langerholc (član), M. Jekovec (član).
Navodila za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev KS za leto 2015 s prilogami
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Media:dopis POPIS ZA LETO 2015-1.pdf
Media:SKLEP O IZVEDBI REDNEGA LETNEGA POPISA SREDSTEV-2.doc
Media:NAVODILA ZA POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV KS za leto
2015-1.doc

Novo leto
Sklep 37/15: Sklep o nalogah/dogodkih/prispevkih KS ob novem letu:
v kolikor bo organizirano Miklavževanje na nogometnem igrišču, je simboličen
prispevek za darila KS enak kot v preteklem letu (do 100 €),
novoletna obdaritev otrok bo 15. 12. 2015 (prispevek KS enak kot v lani, do 417 €),
obdaritev najstarejših krajanov, izvedba M. Jekovec (prispevek na obdarjenca kot enak
kot lani - 5 €),
novoletna večerja za poslovne partnerje, 10.12.2015 ob 18h v gostilni Sonce, do
naslednje seje se ažurira seznam povabljencev,
darila za poslovne partnerje - pripravi KUD Bitnje,
voščilnice; enako kot v preteklem letu naredijo v vrtcu.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Informator
Izdaja nove številke glasila KS Bitnje Informator bo predvidoma 12.12.2015.
Rok za oddajo člankov 23.11.2015.
Predlogi za Informator iz preteklih sej:
obvestilo in kontakti Medobčinskega inšpektorata Kranj (vključiti članek v celoti),
članek o krajavnem prazniku - da pridobimo odziv krajanov, M. Dolenc pripravi članek v katerem
predstavi idejo in vzpodbudi krajane, da podajo ideje,,
ponovno tudi o hišnih številkah - motivacijski članek, da se ideja približa ljudem,
poročilo/aktualne novice iz mestnega sveta (I. Dolenc, N. Langerholc),
varovanje okolja (N.Repnik).
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Razno (B. Oblak)
Zaključek
Seja je bila zaključena ob 21.43 uri.
Naslednja seja bo predvidoma 12. 11. 2015 ob 19:00 uri.

Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak

Sklep 40/15: Sprejet je osnutek zapisnika 12. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 29. 10.
2015.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Vzpostavljeno iz »http://www.bitnje.si/kswiki/index.php?title=12._seja_15._10._2015«
Kategorija: Sklepi
Čas zadnje spremembe: 12:21, 10. december 2015.
Stran je bila naložena 189-krat.
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