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38. seja 13. 9. 2018
Iz KSWiki

Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104
Številka: Zap/38/2018
Datum: 13. 9. 2018

ZAPISNIK
38. redne seje Sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 13. 9. 2018
ob 19.00 uri.

Prisotni:

Tomaž Ogris, Matej Dolenc, Robert Langerholc, Marjana Jekovec, Primož Ogris,
Goran Bambič

Opravičeno
odsotni:

Boris Oblak, Mateja Arhar

Odsotni:

Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:

Vsebina
1 Pregled osnutka zapisnika pretekle seje in realizacija sklepov
2 Legalizacija objekta na nogometnem igrišču
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3 Prejeta pošta
3.1 Odkup zemljišča in izgradnja javne razsvetljave na problematičnem odseku ceste, ki
povezuje KS Bitnje in KS Stražišče
4 Pregled gradiva za sejo Sveta MOK
5 Prometna varnost na cesti Kranj - Škofja Loka (R. Langerholc)
6 Nova številka Informatorja (50)
7 Predlog sklepa za krajevni praznik (M.Dolenc)
8 Razno

Pregled osnutka zapisnika pretekle seje in realizacija sklepov
36. seja 14. 6. 2018 ob 19.00 uri
Pogodbo za najem zemljišča za otroško igrišče Direndaj se pred podpisom posreduje v pregled na MOK.
Sklep 101/18: Sprejet je osnutek zapisnika 37. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 14. 6.
2018.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Legalizacija objekta na nogometnem igrišču
Glede tematike "legalizacija objekta na nogometnem igriču" (pobuda NK Bitnje), so bili na sejo vabljeni: G.
Bambič, B.Mesec in J.Stanonik. G. Bambič, predsednik NK Bitnje se je se udeležil, J. Stanonik in B.Mesec
sta se opravičila. J. Stanonik je posredoval dokumente glede reševanja navedene problematike iz
preteklosti(zapisniki sej, načrti objekta - http://www.bitnje.si/index.php?title=Zapisniki_ostalih_sej ,
Media:10 pritličje.PDF,Media:11 mansarda.PDF.
G. Bambič je pojasnil, da NK Bitnje že vedno želi legalizirati objekt na igrišču, vendar nimajo konkretnih
informacij o aktivnostih, ki so bile izvajane v zvezi s tem v preteklosti. Radi bi pridobili inforamcije, kakšni
so postopki, smiselni koraki za legalizacijo objekta v prihodnje. Problem je v lastništvu zemlje, na kateri je
del objekta (ARSO-potrebno je pridobiti sredstva za odkup, cerkev-ne želijo prodaje, ampak menjavo,
potrebno je izvesti tudi ustrezne meritve zemljišča).
Na seji je bil sprejet dogovor, da G. Bambič, R. Langerholc in T. Ogris pri pristojnih službah MOK pridobijo
informacije o trenutnem stanju ter potrebnih aktivnosti za legalizacijo objekta na nogometnem igrišču v
naprej (za termin sestanka na MOK se dogovori T.Ogris).
V kolikor bo potrebno, se G. Bambič udeleži prihodnje seje SKSB.

Prejeta pošta
Odkup zemljišča in izgradnja javne razsvetljave na problematičnem odseku ceste, ki
povezuje KS Bitnje in KS Stražišče
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Na MOK bo posredovana pobuda za odkup zemljišča in izgradnjo javne razsvetljave na problematičnem
odseku ceste, ki povezuje KS Bitnje in KS Stražišče. Pripravljalka dopisa T. Oblak prosi za podporo KS
Bitnje.
Media:38_seja_cesta stražišče bitnje predlog.pdf
Obrazložitev
Cesta od Puškarne pa vse do Stražišča ni osvetljena, je nevarna za kolesarje, sprehajalce psov, zato se
podpre pobuda ga. Oblak. Cesta je v KS Stražišče, jo pa v veliki meri uporabljajo tudi krajani KS Bitnje.
Cesto je potrebno razširiti in postaviti javno razsvetljavo.
V povezavi s tematiko javne razsvetljave in povezovalne ceste, je bila izpostavljena tudi cesta iz Bitenj na
Šutno. Na MOK KS Bitnje posreduje pobudo, da naj ureditev ceste na Šutno vključuje tudi ustrezno
postavitev javne razsvetljave.

Na podlagi razprave sta bila sprejeta naslednja sklepa;
Sklep 102/18: KS Bitnje podpira pobudo T. Oblak za ureditev ceste, ki povezuje KS Bitnje in
KS Stražišče.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Sklep 103/18: Na MOK se posreduje pobuda, da naj ureditev ceste iz Bitenj na Šutno vključuje
tudi usrezno postavitev javne razsvetljave.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Pregled gradiva za sejo Sveta MOK
Gradivo je bilo obravnavano.
V gradivu je bilo zaslediti informacijo glede izgradnje vrtca v Bitnjah. Za čas izgradnje vrtca se postavijo
kontejnarji za otroke na zasebnem zemljišču zraven. Naslednja akivnost v okviru izgradnje je izbor
izvajalca.

Prometna varnost na cesti Kranj - Škofja Loka (R. Langerholc)
R.Langerholc je podal informacije o aktivnostih, ki potekaj z namenom, da se izboljša prometna varnost na
cesti Kranj-Škofja Loka;
S predsednikom KS Žabnica in OŠ Stražišče je dogovorjeno,da se ponovno posreduje dopis na občini Kranj
in Škofja Loka glede umiritve prometa na omenjeni cesti. V dopisu se poda naslednje zahteve:
1. prestavitev tovornega prometa na Ljubljansko cesto in dalje proti Škofji Loki in obema dolinama
(Poljanska in Sevška dolina)
2. postavitev semaforja pred OŠ Žabnica
V primeru, da zahteve ne bodo upoštevane, se bo na problematiko prometne varnosti opozorilo z zaporo
ceste in medijsko kampanjo.
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Obrazložitev
Razmere na cesti se slabšajoMedia:Kranj_SkofjaLoka_fotografija.jpg. Skozi Bitnje,Žabnico poteka
ves promet, ki gre v Škofjo Loko im obe dolini.
Pred OŠ Žabnica se mora nujno postaviti semafor na pritisk(še bolje bi bil podhod) in odbojna ograja.
PO nesreči, ki se je zgodila na prehodu pri OŠ Žabnica so potekali razgovori na MOK, s predstavniki
Direkcije za ceste. Potrebno je vršiti pritisk, na pristojne, da se stvari spremenijo, da se varnost
izboljša.
R. Langerholc pripravi nov dopis, skupaj z M.Zakrajšek iz KS Žabnica. Pred oddajo ga posreduje v pregled
članom SKSB.
Z vidika prometne varnosti na omenjeni cesti se čaka tudi na informacijo glede začetka izgradnje krožišča v
Zgornjih Bitnjah (pozvati pristojne na MOK), prav tako je nujna izgradnjo pločnika in kolesarske steze iz
Bitenj do Labor ter iz Bitenj proti Škofji Loki. Opažamo veliko koncentracijo pešcev in kolesarjev ob cesti,
premalo je osvetljena za tako obsežen promet.

Nova številka Informatorja (50)
Predviden datum izida je 5.11.2018. Številka bo volilno obarvana (predvideni preostali članki: prometna
varnost, turizem, ustvarjalke KUD,......).

Predlog sklepa za krajevni praznik (M.Dolenc)
Kot je bilo dogovorjeno na zadnji deji, je M. Dolenc pripravil predlog sklepa za določitev novega datuma
krajevnega praznika KS Bitnje in sicer; datum krajevnega praznika KS Bitnje se prestavi s 27. marca na dan
državnosti, 25. junija.
Obrazložitev
Na ta dan sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna listina o samostojnosti in
neodvisnosti Slovenije. Ta datum nas kot državljane povezuje, ker je 88,5 odstotka vseh volivcev na
predhodnem referendumu zahtevalo odcepitev republike Slovenije iz SFRJ. Sledila je razprava na
osnovi katere je bil sprejet sklep:
Sklep 104/18: Svet KS Bitnje je določil nov datum krajevnega praznika. Datum krajevnega
praznika KS Bitnje se prestavi iz 27. marca, na dan 25. junij, dan državnosti.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
V okviru krajevnega praznika se izvedeta prireditvi otroški Direndaj (pred datumom krajevnega praznika)in
pohod na Blegoš. V prihodnje je načrtovana izvedba še ene prireditve v okviru krajevnega praznika.

Razno
Naslednje seja bo predvidoma 18.10.2018.
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Predsednik KS Bitnje
Tomaž Ogris

Sklep 105/18: Sprejet je osnutek zapisnika 38. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 13. 9.
2018.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Vzpostavljeno iz »https://kswiki.bitnje.si/index.php?title=38._seja_13._9._2018«
Kategorija: Sklepi
Čas zadnje spremembe: 23:01, 23. oktober 2018.
Stran je bila naložena 101-krat.
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