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36. seja 19. 4. 2018
Iz KSWiki

Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104
Številka: Zap/36/2018
Datum: 19. 4. 2018

ZAPISNIK
36. redne seje Sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 19. 4. 2018
ob 19.00 uri.

Prisotni:

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

Opravičeno
odsotni:

Mateja Arhar

Odsotni:

Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:

Vsebina
1 Pregled osnutka zapisnika pretekle seje in realizacija sklepov
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2 Prejeta pošta
2.1 Okoljska škoda na območju Industrijske cone Laze v Kranju – ODGOVOR
3 Pregled gradiva za sejo Sveta MOK
4 Postavitev enakih tabel ob cesti Kranj-Škofja Loka skozi Bitnje
5 Ureditev ceste na Šutno (R. Langerholc)
6 Predlogi za postavitev košev za pasje iztrebke (R. Langerholc)
7 Tradicionalni pohod na Blegoš (B.Oblak)
8 Razno

Pregled osnutka zapisnika pretekle seje in realizacija sklepov
35. seja 22. 3. 2018 ob 19.00 uri

Otroški Direndaj je prestavljen na 9. 6. 2018.
Nova številka Informatorja bo izšla predvidoma do 22. 6. 2018.
Sklep 94/18: Sprejet je osnutek zapisnika 35. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 22. 3. 2018
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Prejeta pošta
Okoljska škoda na območju Industrijske cone Laze v Kranju – ODGOVOR
Media:Odgovor AAG Laze marec 2018.pdf
Media:Odgovor ARSO - Laze april 2018.pdf
Člani SKSB so bili seznanjeni z dokumentacijo, prejeto v vednost, glede okoljske škode na območju
industrijske cone Laze v Stražišču.

Pregled gradiva za sejo Sveta MOK
Na gradivo 37. seje Sveta MOK (25. 4. 2018), ni bilo podanih pripomb.

Postavitev enakih tabel ob cesti Kranj-Škofja Loka skozi Bitnje
Priprava idejne zasnova projekta. Na sejo je bila povabljena tudi ga. Zakrajšek, ki bo predvidoma sodelovala
pri pripravi idejne zasnove. Ker ga. Zakrajšek na seji ni bilo, točka ni bila obravnavana.
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Ureditev ceste na Šutno (R. Langerholc)
Na povezovalni cesti na Šutno so nujna vzdrževalna dela. Potrebno je sanirati poškodovano cestišče in
bankine. Najbolje bi bilo, da se preplasti celotna cesta, kot se je dogovarjalo že v preteklosti.
Na slabo stanje navedene ceste so bili pristojni na MOK opozarjeni že med izvedbo projekta Gorki. Cesto so
v času izvedbe projekta Gorki uporabljali za prevoz materiala, saj ni bilo drugega dostopa. Prav tako se je
cesta uporabljala kot obvozna cesta, ko se je preplastila glavna cesta Kranj-Škofja Loka. Kljub večkratnim
opozorilom, da se bo cesta uničila, MOK ni sprejela potrebnih ukrepov (na ogledu je bil predstavnik MOK,
g. Aleksander Delič). Tudi ko smo želeli, da se cesta preplasti, zaradi prevelike uporabe, občina ni imala
posluha. Tekom zadnje zime se je cesta še bolj poškodovala in nastale so luknje, ki so nevarne predvsem za
kolesarje (gre za edino kolesarsko pot na tem predelu).
Sprejet je bil naslednji
Sklep 95/18: Na MOK se pošlje dopis (M.Buh, M.Juvan, J.Ziherl, J. Tkalec, župan v vednost)
za ureditev ceste na Šutno, v katerem se opiše slabo stanje ceste, razlogi za to stanje ter potreba
po preplastitvi oziroma sanaciji poškodovanega cestišča in bankin.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Predlogi za postavitev košev za pasje iztrebke (R. Langerholc)
Med čistilno akcijo je bilo ugotovljeno, da sprehajalci na asfaltirani poti med Orehkom in Spodnjo Žabnico
ob železniški progi, puščajo vrečke s pasjimi iztrebki na njivah, ki so ob poti. Zato predlagam postavitev
košev za pasje iztrebke na naslednjih lokacijah ob navedeni poti:
na Orehku
železniški prehod pri farmi
železniški prehod v Sp. Žabnici
Sprejet je bil naslednji
Sklep 96/18: Na MOK se posreduje dopis za postastavitev košev za pasje iztrebke ob
asfaltirani cesti Orehek-Sp. Žabnica na naslednjih lokacijah: na Orehku, železniški prehod pri
farmi, železniški prehod v Sp. Žabnici. S predlogom se seznani tudi KS Žabnica, v kolikor se
strinjajo, se posreduje na MOK skupen predlog za postavitev košev za pasje iztrebke (J.Ziher, v
vednost J.Tkalec).
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Tradicionalni pohod na Blegoš (B.Oblak)
Sprejet je bil naslednji
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Sklep 97/18: Za tradicionalnih pohod iz Bitenj na Blegoš ob krajevnem prazniku, se namenijo
sredstva v obsegu kot v preteklih letih (do 500 €). Pohod bo v soboto, 9. 6. 2018 (tradicionalno
vsako drugo soboto v juniju).
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Razno
Seja je bila zaključena ob 19:45 uri.
Naslednja seja SKSB bo predvidoma v mesecu maju.
Predsednik KS Bitnje
Tomaž Ogris

Sklep 98/18: Sprejet je osnutek zapisnika 36. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 19. 4. 2018
Sprejet soglasno (ZA 4, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Vzpostavljeno iz »http://www.bitnje.si/kswiki/index.php?title=36._seja_19._4._2018«
Kategorija: Sklepi
Čas zadnje spremembe: 01:34, 23. junij 2018.
Stran je bila naložena 89-krat.
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