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27. seja 20. 4. 2017
Iz KSWiki

Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104
Številka: Zap/27/2017
Datum: 20. 4. 2017

ZAPISNIK
27. redne seje Sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 20. 4. 2017
ob 19.00 uri.

Prisotni:

Tomaž Ogris, Robert Lanherholc, Boris Oblak, Matej Dolenc, Primož Ogris,
Janko Proj

Opravičeno
odsotni:

Mateja Arhar, Marjana Jekovec

Odsotni:

Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:

Vsebina
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1 Pregled osnutka zapisnika pretekle seje in realizacija sklepov 25. in 26. seje
1.1 Realizacija sklepov
1.1.1 Odgovor MOK glede postavitve košev za pasje iztrebke in vzdrževanja
avtobusnih postaj
1.1.2 Odgovor MOK glede ureditve avtobusnih postaj
1.1.3 Odgovor MOK na predlog za poenotenja prometnega znaka
1.1.4 Odgovor MOK na predlog za postavitev ogledala za večjo preglednost
1.1.5 Uredite struge Štajna
1.1.6 Postavitev bankomata
2 Prejeta pošta
3 Pregled gradiva za 27. sejo Sveta MOK
4 Blegoš (B. Oblak)
5 Postavitev opozorilnih tabel za prikopnike (T.Ogris)
6 Postavitev replike glinenega lonca, 16.st. v sredino krožišča v Zg.Bitnjah (J. Proj)
7 Razno

Pregled osnutka zapisnika pretekle seje in realizacija sklepov 25. in
26. seje
24. seja 16. 3. 2017 ob 19.00 uri
Sklep 75/17: Sprejet je osnutek zapisnika 26. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 16. 3. 2017
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
.

Realizacija sklepov
Ponikovalno polje Bantale
Dodatna vprašanja na MOK se zaenkrat ne pošljejo (B. Oblak), pošljejo se v primeru, da bodo prejete nove
pritožbe krajanov glede negativnega vpliva na kvaliteto bivanja v okolici ponikovalnega polja.

Odgovor MOK glede postavitve košev za pasje iztrebke in vzdrževanja avtobusnih postaj

Pozdravljeni!
Skladno z vašim dopisom posredujemo odgovor:
Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, bo skupaj s koncesionarjem opravil strokovni pregled avtobusnih pos
ter jih obnovila v
skladu z ugotovljenimi potrebami.
Mnenje mestne občine Kranj je, da ruralno naselje, kar KS Bitnje tudi je, ne potrebuje košev za pasje iztrebke, saj b
čiščenje zaradi oddaljenosti predstavljalo velik strošek za proračun. Spremeniti je treba miselnost in odgovornost l
ki so edini odgovorni za svoje pasje prijatelje kot tudi njihove iztrebke. Pasji iztrebki se drugače lahko odložijo v
za mešane odpadke, saj so le ti naknadno razvrščajo.
Lep dan
Nataša Žibert, univ.dipl.inž.grad.
Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe
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Odgovor MOK glede ureditve avtobusnih postaj
Po pregledu smo počistili vsa avtobusna postajališča in jih pregledali.
Nismo pa barvali klopc, ker je bila še nizka temperatura.
To bomo izvedli v aprilu.
Lp janez
Janez Lukan,vodja DE vzdrževanje javnih površin, JP Komunala Kranj

Dogovor na seji SKSB
V mesecu maju se preveri ali so bile klopice na avtobusnih postajah pobarvane. V kolikor niso
bile, se pošlje na MOK urgenca.
Odgovor glede košev za pasje iztrebke se objavi v novi števiki Informatorja (rubrika
"Vprašanja-odgovori"). Na to temo za rubriko "Ozavestimo" v Informatorju pripravi članek P.
Ogris.

Odgovor MOK na predlog za poenotenja prometnega znaka

S poenotenjem dopolnilnih tabel na asfaltirani poti ob železnici se strinjamo in jo bomo izvedli.
Predlagamo zamenjavo dopolnilnih tabel za urejanje prometa proti Kranju in sočasno uskladitev s Pravilnikom o prometn
in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15), ki predvideva dopolnilno tablo »4603« (Udeleženci cestnega
za katere ne velja izrecna odredba). V tem primeru se besedilo dopolnilne table glasi: »razen za lastnike zemljišč i
vozila Slovenskih železnic«. Pomen znaka z razlikovanjem v besedah Dovoljeno/razen je enak, vendar pa bo z besedo »ra
po 5. 7. 2026, ko se izteče prehodno obdobje za uskladitev prometne signalizacije z novim pravilnikom.
Prosimo za vašo potrditev oz. komentar napisanega.
Miha Buh, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Dogovor na seji SKSB
Na predlog MOK glede poenotenja prometnih znakov ni bilo podanih pripomb.

Odgovor MOK na predlog za postavitev ogledala za večjo preglednost

Dne 23. 3. 2017 je bil opravljen terenski ogled nepreglednega križišča v Zgornjih Bitnjah.
Ugotovljeno je bilo, da je obravnavani objekt preglednost omejeval že v preteklosti, da pa se je z nadgradnjo in obno
ta poslabšala. Če je za obnovo objekta pridobljeno gradbeno dovoljenje, so v njem zapisani pogoji za zagotovitev
zadostne preglednosti (Najverjetneje se sicer objekt obnavlja ilegalno).
Glede na trenutno stanje je edina možna rešitev postavitev prometnega ogledala na zemljišče s parcelno številko 9/25,
(Zgornje Bitnje 104a) – na desni strani prve slike. Mestna občina Kranj se s postavitvijo ogledala strinja in bo v p
(lahko samo ustna potrditev po telefonu – dopis smo že prejeli) izdala soglasje za postavitev v varovalnem pasu občin
Pridobitev soglasja lastnika zemljišča za postavitev (g. Franc Stanonik) in stroške postavitve ogledala Mestna občina
Media:Ogledalo_ZgBitnje_Fotografije.doc
Miha Buh, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Obravnava odgovora na seji SKSB
B. Oblak je imel pomisleke na posredovan odgovor MOK; Kaj pomeni, da občina pridobivanje soglasja in
stroške postavitve zavrača? Glede soglasja lahko to uredimo v KS in ga skušamo pridobiti, kaj pa stroški?
Edino MOK ima na razpolago sredstva. Kako se bo potem postavilo ogledalo, če nihče tega ne bo
financiral? A to pomeni, da skrb za prometno ureditev in varnost na cestah MOK prepušča krajanom?
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Dogovor na seji SKSB
Na prejeti odgovor MOK se pošlji odgovor KS Bitnje z naslednjo vsebino;
Omenjate, da se objekt najverjetneje obnavlja ilegalno. Zato apeliramo na vas, da izvedete ustrezne
postopke in potrdite ali ovržete, ali se objekt obnavlja ilegalno. Če potrdite, potem izvedite ustrezne
postopke, ki jih je treba izvesti v primeru nelegalne gradnje. Med drugim verjetno lahko kršitelju
naložite postavitev ogledala zaradi ogrožanja varnosti.
Za soglasje lastnika bo poskrbela KS. Tudi stroške postavitve lahko poravna KS, vendar samo v
primeru, da ji MOK vrne oziroma nakaže sredstva, namenjena vzdrževanju cest. Kajti ta sredstva so
bila KS v celoti odvzeta. V kolikor pa sredstev ne boste nakazali menimo, da mora stroške vsekakor
nositi MOK in zagotoviti varnost na cestah, za katere imate na razpolago tudi sredstva, ki so v
preteklosti pripadala KS.
Ko pridobimo odgovor MOK, se za pridobitev soglasja za postavitev ogledala zadolži B. Oblaka.
Mnenje B.Oblak

Uredite struge Štajna

Pozdravljeni,
Veseli smo, da krajani spremljate dogajanje v Mestni občini Kranj in se odzivate na naše dopise. Glede na vaš dopis p
da ko bomo imeli kaj več konkretnih podatkov o ureditvi struge Štajna vas bomo tudi obvestili.
Zaenkrat projekt še ni uvrščen v proračun Mestne občine Kranj, saj želimo najprej zaključiti odprte projekte in sicer
ponikovalno- zadrževalno polje Trenča-Bantale in samo strugo Trenče.
Glede projekta Štajna je potrebno najprej pridobiti idejne rešitve in hidravlične študije, kot je tudi navedeno
v dopisu št. 351-67/2012-48-(42/16) šele nato bomo lahko projekt predstavili in se dogovarjali s krajani.
Po končni skupni odločitvi pa bomo lahko odgovarjali na konkretna vprašanja, kot so ali bo to zaprt kanal, ali odprt,
Lep pozdrav,
Damjana Črček, inž. gradb.
Projektna pisarna, Služba za investicije

Prisotni so bili seznanjeni z odgovorom MOK glede ureditve struge Štajna.
Dogovor na seji SKSB
Odgovor glede ureditve struge Štajna se objavi v Informatorju.

Postavitev bankomata
Na predlog KS Bitnje za postavitev bankomata pri trgovini v Zg. Bitnjah je bil s strani Delavske hranilnice
posredovan odgovor, da se glede na analizirano stanje, ne bi pokrili stroški poslovanja.
Dogovor na seji SKSB
V Informatorju se objavi članek s katerim se preveri interes krajanov za postavitev bankomata.
V koliko bo izražen zadosten interes krajanov za postavitev bankomata, se ukrepa dalje. Članek
pripravi T. Ogris, objavi se v rubriki "Vprašanja-odgovori".

Prejeta pošta
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Pregled gradiva za 27. sejo Sveta MOK
Na gradivo ni bilo podanih pripomb.

Blegoš (B. Oblak)
B. Oblak je predstavil tradicionalni pohod iz Bitenj na Blegoš ob krajevnem prazniku. Letos bo pohod 3. 6.
2017. KS navadno sofinancira pb. 500 €. Vabljeni so vsi člani SKSB, da se pohoda udeležijo, če imajo le
možnost. Prav tako lahko vabijo tudi ostale krajane.
Na podlagi razprave je bil sprejet
Sklep 76/17: Za tradicionalnih pohod iz Bitenj na Blegoš ob krajevnem prazniku se namenijo
sredstva v obsegu preteklih letih (cca 500 €). B. Oblak poskrbi za plakate, objavijo se na spletu
in FB strani Informator.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Postavitev opozorilnih tabel za prikopnike (T.Ogris)
Prejeta so bila opozorila, da v vas prevečkrat zaidejo predolgi šleparji, ki potem ne zvozijo in uničijo
marsikatero ograjo, ker drugače ne morejo zaradi ozkih cest in ovinkov.
Dogovor na seji SKSB
Zaenkrat taki primeri niso pogosti, zato ni potrebno ukrepanje. V kolikor bo zaznan porast takih
primerov, bo SKSB ustrezno ukrepal.

Postavitev replike glinenega lonca, 16.st. v sredino krožišča v
Zg.Bitnjah (J. Proj)
Gospod Janko Proj je predstavil predlog za postavitev replike glinenega lonca (iz 16 stoletja, izdelanega v
Bitnju) za žganje živosrebrne rude v Idriji, v sredino krožišča, ki ga nameravajo zgraditi na regionalni cesti v
Zg. Bitnju.
Predstavitev vsebine g. Proj - povezava do dokumenta
B. Oblak je povedal, da se mu ideja zdi odlična in predlagal, da SKSB predlog podpre in poda načelno
soglasje k postavitvi. Seveda je potrebno predlog nadalje natačno definirati (uporabljen material, način
vzdrževanja, finančna konstrukcija, ...).
G. Proj je tudi povedal, da pripravlja zemljevid bitenjških ledinskih imen. Želel je povratno informacijo ali
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bi tak zemljevid imel zgodovinsko kulturno vrednost, prav tako možnost za sofinanciranje z javnimi
sredstvi. Podano mu je bilo pojasnilo SKSB, da sicer podpira predlog izdaje zemljevida ledinskih imen
celotne vasi, vendar sredstev za sofinanciranje v ta namen nima. Lahko pa KS Bitnje poda vlogo za
sofinanciranje na MOK ob predložitvi predloga zemljevida.
Na podlagi razprave je bil sprejet
Sklep 77/17: SKSB podpira predlog g. Janka Proja za postavitev replike glinenega lonca
(iz 16 stoletja, izdelanega v Bitnju) za žganje živosrebrne rude v Idriji, v sredino krožišča,
ki ga nameravajo zgraditi na regionalni cesti v Zg. Bitnju. G. Proj pripravi natančen
predlog postavitve, ki vključuje velikost, material, način vzdrževanja, način zaščite pred
vandalizmom, finančno konstrukcijo,... Natančno definiran predlog ponovno predstavi
SKSB.
Prav tako SKSB podpira idejo izdaje zemljevida bitenjških ledinskih imen. Ko bo predlog
zemljevida pripravljen, KS poda vlogo za sofinanciranje z javnimi sredstvi na MOK.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
.

Razno
Otroški Direndaj 2017 bo predvidoma 10. 6. 2017.
Seja je bila zaključena ob 20:20 uri.
Naslednja seja bo predvidoma 18. 5. 2017.

Predsednik KS Bitnje
Tomaž Ogris

Sklep 78/17: Sprejet je osnutek zapisnika 27. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 20. 4. 2017
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
.
Vzpostavljeno iz »http://www.bitnje.si/kswiki/index.php?title=27._seja_20._4._2017«
Kategorija: Sklepi
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Čas zadnje spremembe: 21:06, 6. junij 2017.
Stran je bila naložena 82-krat.
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