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20. seja 16. 6. 2016
Iz KSWiki

Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104
Številka: Zap/20/2016
Datum: 16. 6. 2016

ZAP IS N IK
20. redne seje Sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 16. 6. 2016
ob 19.00 uri.

Prisotni:

Tomaž Ogris, Primož Ogris, Robert Lanherholc, Marjana Jekovec, Matej Dolenc,
Branko Mesec

Opravičeno
odsotni:

Boris Oblak, Mateja Arhar

Odsotni:

Predlagan in sprejet je naslednji
DNEVNI RED:

Vsebina
1 Pregled osnutka zapisnika pretekle seje
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2 Prejeta pošta
3 Gradivo konceptualnih prostorskih in prometnih ureditev
4 Info-nogometno igrišče
5 Gradivo za 18. sejo Sveta MOK
6 Vrtec Biba
7 Stojnice
8 Nogometno igrišče
9 Zaključek

Pregled osnutka zapisnika pretekle seje
19. seja 19. 5. 2016 ob 19.00 uri
Sklep 55/16: Sprejet je osnutek zapisnika 19. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 19. 5. 2016
ob 19:00 uri.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
M. Dolenc je podal informacijo glede stroškov menjave dokumentov v primeru novega naslova (ob uvedbi
uličnega sistema). Glede na predpisano zakonodajo, stroške plača krajan sam, opravičen je le plačila upravne
takse. Kar se tiče občine, je morebitni prispevek k stroškom odvisen od občine, ni pa zakonsko predpisan.

Prejeta pošta
Gradivo konceptualnih prostorskih in prometnih ureditev

Spoštovani g. Oblak,
v skladu z dogovorom današnjega sestanka na Mestni občini Kranj vam posredujemo grafike:
- 4.5.5. Predlog prostorskih ureditev glede na prevladujoče dejavnosti - vidik razvoja (javnih) mestotvornih pro
- 4.5.7. Predlog prostorskih ureditev glede na prevladujoče dejavnosti - vidik razvoja zelenih in rekreativnih p
- 04 - Predlog konceptualnih prometnih ureditev območjaz namenom podrobnejše seznanitve z možnimi koncepti razvo
Kot dogovorjeno predlagamo, da se v naslednjem tednu srešamo na skupnem sestanku.,
Lep pozdrav
Borut Ulčar
RRD d.o.o.
Ljubljanska 76,
1230 Domžale
3 priloge

Media:4.5.7.-Predlog_prost_ured_razvoj_zelenih_sportnorekreativnih_pov_KS_jun_2016.pdf
Media:4.5.5.-Predlog_prost_ured_razvoj_mestotvornih_programov_KS_jun_2016.pdf
Media:Idejni_koncept_moznosti_cestno_prometnega_urejanja_obmocja_Bitenj.pdf
Sklep 56/16: Člani SKSB so se seznanili z osnutki dokumentov razvojne zasnove na področju
KS Bitnje in formirali skupino iz KB Bitnje, ki bo sodelovala pri nadaljnih razgovorih za
oblikovanje dokumentov: Boris Oblak, Matej Dolenc, Primož Ogris, Tomaž Ogris, Robert
Langerholc in Branko Mesec. Predlagan datum za prvi sestanek je četrtek, 23.6.2016 ob 16h.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
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Info-nogometno igrišče
Od: "Tanja Hrovat" <Tanja.Hrovat@kranj.si>
Za: "Boris Oblak" <boris.oblak@abakus.si>
Cc: "Klemen Kastelic" <Klemen.Kastelic@kranj.si>
Poslano: Ponedeljek, 23. Maj 2016 11:02:41
Zadeva: info - nogometno igrišče
Zdravo,
Od Klemena sem dobila informacijo, da se Arso ni odzval na naše dosedanje dopise, zato bomo ponovno posredovali
v enaki vsebini. Klemen je namenoma še dodal, da z ostalimi ministrstvi zgledno sodelujemo pri prenosih,
če bo še to kaj pomagalo
Javimo, ko in če bo kaj novega.
Lep pozdrav, Tanja
Tanja Hrovat, univ.dipl.prav.
vodja Projektne pisarne

Dopis-i posredovani od MOK na ARSO
Prisotni člani SKSB so se seznanili z zgoraj podano informacijo.

Gradivo za 18. sejo Sveta MOK
Člani SKSB so obravnali gradivo 18. seje Sveta MOK, ki bo 22. 6. 2016. Posebej so namenili pozornost
predlagani spremembi vsebine Statuta MOK. Na podlagi obravnave so sprejeli naslednji sklep:
Sklep 57/16: Svet KS se je seznanil z gradivom za 18. sejo Sveta MOK, ki se med drugim
navezuje na spremembo vsebine Statuta MOK. S predlagano vsebino Statuta MOK se Svet KS
Bitnje ne strinja. S predlagano pet člansko sestavo Komisijo za KS se Svet KS Bitnje ne strinja.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Celotno besedilo

Vrtec Biba
Vprašanje (T. Ogris): Krajane zanima, kakšno je kaj stanje v vrtcem, gradnja novega, zemlja je bila
kupljena v ta namen (T. Ogris).
1. predlog: Na MOK pridobimo informacije (kje?), kdaj se bo vrtec obnavljal. 43 let stara stavba je v
izredno slabem stanju: potrebna je menjava oken, vrtec je zgrajen na poplavnem območju, stavba je
vlažna. Postavlja se vprašanje o smislu obnove, bolj primerna bi bila postavitev nove stavbe.
2. predlog: Problematiko premajhnega, dotrajanega in neizoliranega vrtca bi bilo potrebno izpostaviti
kot svetniško vprašanje na seji Sveta MOK. V pobudo se vključi postavitev novega montažnega vrtca,
kar je bolj racionalno od obnove.
Na podlagi predloga št. 2 M. Jekovec pridobi podatke za postavitev svetniškega vprašanja.

Stojnice
Opis problematike (T. Ogris): Za Direndaj se je pojavil problem izposoje stojnic za prireditev Direndaj.
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Sposodili si jih bomo od KS Predoslje. Bi si mogoče tudi sami omislili kakšne, mogoče v povezavi s KS
Stražišče? (T. Ogris)
P. Ogris do naslednje seje pridobi predračun za stojnice (tudi od Mlinarja), za začetek okvirno 6 stojnic.

Nogometno igrišče
Opis problematike (T. Ogris): Nogometno igrišče, problem vzdrževanja igrišča Direndaj, odkup zemljišča
od RKC. Mogoče postopen odkup oz. menjava z RKC, najprej igrišče, da bi mogoče kaj uredili (asfaltiranje).
B. Mesec je podal pojasnilo, da je za nadaljni razvoj objektov v Sp. Bitnjah pri nogometnem igrišču potrebno
pridobiti stavbno pravico na stari strugi potoka Žabnica. Prenos poteka že več leč, zaenkrat nismo bili
uspešni. Pridobitev stavbne pravice je tudi osnova za nadaljevanje projekta Športno kulturni park Bitnje.
Na obravnavano točko se navezuje tudi dokumentacija pod točko 4 tega zapisnika.
Celotno besedilo_nogometno igrišče

Zaključek
Seja je bila zaključena ob 20:15 uri.
Naslednja seja bo predvidoma 8. 9. 2016.

Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak

Sklep 58/16: Sprejet je osnutek zapisnika 20. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 16. 6. 2016
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Vzpostavljeno iz »http://www.bitnje.si/kswiki/index.php?title=20._seja_16._6._2016«
Kategorija: Sklepi
Čas zadnje spremembe: 06:34, 12. september 2016.
Stran je bila naložena 106-krat.
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