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34. seja 18. 1. 2018
Iz KSWiki

Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104
Številka: Zap/34/2018
Datum: 18. 1. 2018

ZAPISNIK
34. redne seje Sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 18. 1. 2018
ob 19.00 uri.

Prisotni:

Tomaž Ogris, Marjana Jekovec,Primož Ogris,Boris Oblak, Matej Dolenc, Robert
Langerholc, Marija Zakrajšek

Opravičeno
odsotni:

Mateja Arhar

Odsotni:

Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:

Vsebina
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Pregled osnutka zapisnika pretekle seje in realizacija sklepov
33. seja 14. 12. 2017 ob 17.30 uri
Sklep 87/18: Sprejet je osnutek zapisnika 33. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 14. 12.
2017.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Prejeta pošta
Očistimo Slovenijo 2018
Prejeta pobuda
Prejeta je bil pobuda, da se KS Bitnje udeleži vse slovenske čistilne akcije Očistimo Slovenijo 2018, ki bo
potekala 15. 9. 2018.
Glede na dobre izkušnje iz preteklih let, se KS Bitnje pridružije čistilni akciji, ki jo za Mestno občino Kranj
(v nadaljevanju: MOK) organizirajo Kranjski taborniki. Akcija bo 24. 3. 2018, prijave je potrebno oddati do
6. 3. 2018. Odločitev je bila sprejeta soglasno, organizator čistilne akcije bo P. Ogris.
M. Jekovec je predlagala, da se na čistilno akcijo, ki bo 15. 9. 2018, opozori vrtec Bitnje in OŠ Žabnica.

Postavitev ogledala
Prejeta inforamcija o postavitvi
Podan je bil nalog (OGJS, MOK) za postavitev prometnega ogledala na drog cestne razsvetljave v križišču
lokalnih cest LS 183032 Spodnje Bitnje - Stražišče in JP 684544 Zg. Bitnje – Pot v Bitnje.
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Postavitev še ni bila izvedena.

Voščilo ga. Pelko
Media:Voščilo_Pelko_2017.pdf
Media:Pelko_cokolada.jpg
Člani SKSB so bili seznanjeni z voščilom ga. Pelko.

Omejitev prometa na glavni cesti Kranj - Škofja Loka (R.
Langerholc)
R. Langerholc je na člane SKSB naslovil dopis, naveden v nadaljevanju;
Spoštovani člani KS.
V preteklem mesecu sem s strani krajanov KS Bitnje prejel kar nekah pritožb glede prometa na glavni cesti Kranj
- Škofja Loka. Tudi sam sem opazil, da se je promet bistveno povečal, še zlasti transport (tovornjaki). Zadeva
je verjetno povezana s povečanjem obsega dela v industrijskih obratih in posledično večjim potrebam po
transportu. Ker je še vedno dovoljen transport, skozi vasi Bitnje, Žabnica, Forme, Sveti Duh,... proti
industrijski coni Škofja Loka in obema dolinama in ob zgoraj navedenih dejstvih, smatram, da postaja
stanje nevzdržno. Vse skupaj vodi k morebitni katastrofi, še zlasti če upoštevamo dejstvo, da promet poteka
mimo vrtca in osnovne šole Žabnica, kjer cesto večkrat dnevno prečkajo otroci, kljub nikakršni zaščiti
(semafor, podhod,…). Prizadeti krajani (verjetno isto razmišljajo tudi v ostalih KS) zato pozivajo k
ustanovitvi civilne iniciative in državni nepokorščini.
Svet KS naprošam, da se do zadeve opredeli, ter pripravi dopise, kjer bomo izpostavili problematiko in
jih posredovali na pristojne institucije. Prav tako je potrebno pričeti z aktivnostmi s povezovanjem z
ostalimi prizadetimi KS in vztrajati, da se čim prej prične z aktivnostmi z izgradnjo povezovalne ceste
industrijska cona Škofja Loka - Jeprca.
V prilogi sem dodal dopis, ki smo ga na to temo, že poslali na MOK.
Hvala in lep večer želim,
Robert Langerholc
Dopis iz leta 2011

Sledila je razprava, katere zaključki so:
Z opisano problematiko so bili člani SKSB seznanjeni že v preteklosti, prav tako MOK;
Iz preobremenjene ceste Kranj - Škofja Loka bi bilo potrebno izločiti tovorni promet;
Nujno je čim prej izgraditi povezovalno cesto Industrijska cona Trata (Škofja Loka) - Jeprca, na
katero bi preusmerili promet;
Potrebno je nadaljevati z aktivnostmi, ki so bile za rešitev situacije začete že v preteklosti, predvsem z
izgradnjo povezovalne ceste, postopoma, po korakih (1. Trata-Jeprca, 2. obvozna pot skozi Brnik do
avtoceste);
Na problematiko preombrenjene ceste Kranj-Škofja je potrebno opozoriti tudi svetnike MOK,
kandidadate na jasenskih lokalnih volitvah.
Na MOK je potrebno ponovno posredovati dopis (se posreduje v vednost tudi občinam: Škofja Loka,
Gorenja vas, Železniki ter na Direkciji za ceste RS (g. Velov)) v katerem je MOK potrebno:
ponovno opozoriti na preobremenjenost ceste Kranj-Škofja Loka
ponovno opozoriti na potrebo po izgradnji povezovalne ceste (Trata-Jeprca), na katero bi
preusmerili promet iz ceste Kranj-Škofja Loka; in hkrati zahtevati povratno informacijo, kako je
z načrti za povezovalno cesto in kdaj bo izgradnja te ceste vključena v Proračun MOK
zaprositi za podatke poizvedbe o stanju prometa na cesti Kranj-Škofja Loka
seznaniti, da prizadeti krajani postajajo nemirni in da smo dobili indice o pripravi civilne
iniciative
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Na osnovi razprave je bil sprejet;
Sklep 88/18: KS Bitnje bo nadaljevala z aktivnostmi za omejitev prometa na cesti Kranj-Škofja
Loka. Pripravi se dopis za MOK, v katerem se:
ponovno opozori na preobremenjenost ceste Kranj-Škofja Loka,
ponovno opozori na potrebo po izgradnji povezovalne ceste (Trata-Jeprca), na katero bi
preusmerili promet iz ceste Kranj-Škofja Loka; in hkrati zahtevati povratno informacijo,
kako je z načrti za povezovalno cesto in kdaj bo izgradnja te ceste vključena v Proračun
MOK,
zaprosi za podatke poizvedbe o stanju prometa na cesti Kranj-Škofja Loka,
seznani, da prizadeti krajani postajajo nemirni in da smo dobili indice o pripravi civilne
iniciative.
Dopis za MO Kranj pripravi R. Langerholc, posreduje se ga v vednost tudi občinam: Škofja
Loka, Gorenja vas in Železniki ter Direkciji za ceste RS (g. Velov)
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Pregled gradiva za sejo Sveta MOK
Vrtec Bitnje
Media:2. Odlok JZP Vrtec Bitnje -analiza.pdf
Media:2. Odlok JZP Vrtec Bitnje -odlok.pdf
Člani SKSB so se seznanili z gradivom Sveta MOK - JZP Vrtec Bitnje, na osnovi katerega so sprejeli;
Sklep 89/18: Na gradivo Odlok JZP Vrtec Bitnje SKSB nima pripomb. V interesu krajanov KS
Bitnje je, da se vrtec izgradi in to v čim krajšem možnem času. Nov vrtec mora imeti pogoje za
oddelke prvega in drugega starosnega obdobja (modelarna izvedba, vseh 6 oddelkov). V
kolikor bo stavba vključevala tudi večnamenski prostor, mora le ta imeti ločen vhod od vrtca.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
V okviru razprave je bilo izpostavljeno tudi vprašanje, koliko časa bo trajala izgradnja in kjer bodo otroci, ki
že obiskujejo vrtec Bitnje v času izgradnje novega vrtca.

Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev KS Bitnja za leto
2017
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Sklep 90/18: Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev KS Bitnja za leto 2017 je potekal
brez posebnosti. Manjki, presežki niso bili ugotovljeni. Uničen in odpisan je GSM aparat
Prestigio. Potrdijo se naslednji dokumenti:
Inventurni elaborat KS Bitnje 2017
Sklep o likvidaciji popisnih razlik KS Bitnje 2017
Predlog za odpis drobnega inventarja KS Bitnje 2017, aparat Prestigio
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Sklep za sejnine 2018 in informacija o proračunu 2018 (redno
delovanje KS)
Sejnine 2018
Sprejet je bil sklep Sklep za izplačilo sejnin članom SKSB v letu 2018.
Sklep 91/18: Članom SKSB se za leto 2018 izplačujejo sejnine in sicer za največ 4 seje.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Informacija o proračunu 2018 (redno delovanje KS)
Prisotni člani SKSB so bili seznanjeni z naslednjimi dokumenti:
Odlok o proračunu MOK 2018
Merila KS 2018
Kriteriji KS 2018

Zaključni račun FN KS Bitnje za leto 2017
Člani SKSB so se seznanili z dokumenti ZR KS Bitnje za leto 2017;
Media:2017_KSBitnje_realizacija_prihodkov.pdf
Media:2017_KSBitnje_realizacija_odhodkov.pdf
Media:2017_KS BITNJE-Obrazložitev realizacije FN za leto 2017.doc
Media:2017_KS Bitnje_realizacija_NRP.pdf
Media:2017 KS BITNJE-Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.doc
Media:2017 KS BITNJE Samoocenitveni_vprašalnik.xls
Sprejet je bil
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Sklep 92/18: Potrdijo se naslednji dokumenti Zaključnega računa KS Bitnje za leto 2017:
Obrazložitev realizacije FN KS Bitnje za leto 2017, Realizacija prihodkov KS Bitnje za leto
2017, Realizacija odhodkov KS Bitnje za leto 2017, realizacija NRP KS Bitnje za leto 2017,
Samoocenitveni vprašalnik za leto 2017 ter Izjava o notranjem nadzoru javnih financ za leto
2017.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Table ob cesti Kranj-Škofja Loka
Na seji je bila prisotna tudi ga. M. Zakrajšek. Izpostavila je neusklajenost tabel ob cesti Kranj - Škofja Loka
(skozi Bitnje), ki stojijo ob kmetijah. Predlagala je, da se table poenoti. Člani SKSB so se s predlogom sicer
strinjali, vendar je najprej potrebno pridobiti ustrezna sredstva (npr. preko LAS projektov), zato potrebujemo
zapisan predlog, idejni projekt.
Informacijo o možnosti financiranja enotnih tabel preko LAS projektov pridobi T. Ogris (MOK,
T.Kocijančič).
Ga. Zakrajšek bo pripravila članek na to temo za v naslednjo številko Informatorja.

Razno
Seja je bila zaključena ob 20:30 uri.
Naslednja seja SKSB bo predvidoma v mesecu februarju.

Predsednik KS Bitnje
Tomaž Ogris

Vzpostavljeno iz »http://www.bitnje.si/kswiki/index.php?title=34._seja_18._1._2018«
Kategorija: Sklepi
Čas zadnje spremembe: 04:33, 16. april 2018.
Stran je bila naložena 191-krat.
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