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9. seja 14. 5. 2015
Iz KSWiki

Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104
Številka: Zap/9/2014
Datum: 14. 5. 2015

ZAPISNIK
9. redne seje Sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 14. 5. 2015 ob 18.30 uri.
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Boris Oblak, Marjana Jekovec, Tomaž Ogris, Robert Langerholc,Primož Ogris, Matej Dolenc, Irena Dolenc

Opravičeno odsotni: Mateja Arhar
Odsotni:

Predlagan in potrjen je bil naslednji:
DNEVNI RED:

Vsebina
1 Pregled in potrditev zapisnika 8. seje
2 Preštevilčenje (razprava o podanih predlogih)
3 Sredstva za prireditve in zbornik
4 Deratizacija
5 Načrt postavitve ulične razsvetljave v projektu GORKI
6 Vzdrževanje otroškega igrišča
7 Prejeta pošta
8 Zaključek

Pregled in potrditev zapisnika 8. seje
8. seja 16. 4. 2015 ob 19.00 uri
Sklep 29/15: Sprejet je osnutek zapisnika 8. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 16.4.2015.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
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Preštevilčenje (razprava o podanih predlogih)
Podatki I.Dolenc
Razmišljanja iz 8. seje
Irena Dolenc je predstavila podatke, ki jih je pridobila;
ULIČNI SISTEM V KS BITNJE
Vodja urada za okolje in prostor: Janez Ziherl
S tem področjem se ukvarja Ana Gradišar, ki mi je posredovala naslednje informacije:
Zakon določa, da podrobneje to področje ureja Pravilnik o pogojih in načinu določitve uradnega imena naselja (sprejet je bil leta 2008). V pravilniku je
navedeno, da se s preimenovanjem mora strinjati 75 % krajanov in pravnih oseb, enaka določila naj bi veljala za vzpostavitev uličnega sistema. Pridobiti je
treba pisna soglasja 75 % krajanov (s stalnim prebivališčem, ? kriterij polnoletnosti) in pravnih oseb. Geodetska uprava, ki v naslednjem koraku pripravi
elaborat, nam lahko da vsa navodila: kako oblikovati obrazce za soglasje… Na upravni enoti lahko za predhodno poizvedbo pridobimo za nedosegljive krajane
naslov začasnega prebivališča. Svetuje se pobiranje soglasij od vrat do vrat.
Po pridobitvi 75 % soglasij geodetska uprava pripravi elaborat, posreduje ga na ministrstvo, na koncu mora še mestni svet potrditi spremembo.
Pričakovan strošek za krajane je: nova hišna številka (eno leto ima hiša obe hišni številki) ter novi osebni dokumenti v roku enega leta od uvedbe novega
naslova.
Pa še tisto, kar je pomembno za nas lokalpatriote: ime naselja ostaja.
Irena Dolenc

M.Dolenc je povedal, da na objavo v Informatorju ni bilo velikega odziva, bilo pa je možno razbrati, da so krajani daleč od konzenza, saj so želje različne:
preštevilčenje (ime kraja bi tako ostalo), ulični sistem, postavitev tabel s hišnimi številkami.
Sledila je razprava, v okviru katere so bile podana stališča/mnenja/ideje:
prizadevamo si za lastno poštno številko, saj bi tako ohranili identiteto kraja, Žabnica je manjša pa ima kljub temu svojo poštno številko
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za pridobitev 75% soglasij si vzamemo čas, ni važno koliko, samo, da se soglasja pridobijo
krajani lahko vplivajo na ime ulic, kako si bodo sledile, določi GURS
krajani bodo lažje soglašali z vzpostavitvijo uličnega sistema, v kolikor bi dobili svojo poštno številko
glede hišnih številk je večji problem v Zgornjih Bintjah, kot v Spodnjih in Srednjih; ob cesti (Kranj-Škofja Loka) bi se obstoječ sistem lahko obrdžal, v
notranjosti Bitenj pa bi se določila nova imena ulic
v vsakem Informatorju, na oglasnih deskah, FB-ju, spletni strani, javnih prireditvah, javnih govorih, je potrebno krajane seznanjati z idejo, jo "doziramo",
da "zleže pod kožo".
rok za zbiranje soglasij se objavi v naslednjem Inforamtorju
na GURS-u preveriti strošek vzpostavitve uličnega sistema in možnost pridobitve sredstev (NRP KS Bitnje?)
pritegniti širšo skupino ljudi, ki bi pri projektu aktivno sodelovali
I. Dolenc pridobi informacijo na GURS: o vsebini, obliki soglasja, izkušnjah, ki so jih pri takem projektu imeli drugi kraji, v kolikor je projekt potekal ne
dolgo nazaj, po možnosti, se povabil predstavnika GURS na sejo SKSB
ko bo cilj dosežen, bomo vsi bolj zadovoljni, problem bo pridobiti soglasja, doseči zainteresiranost krajanov
Na podlagi razprave je bil sprejet naslednji sklep;
Sklep 30/15: Aktivnosti glede začetka projekta vzpostavitev uličnega sistema v Bitnjah:
I. Dolenc pridobi dodatne informacije na GURS, po možnosti povabi predstavnika GURS na sejo SKSB, da predstavi potek projekta.
Krajane se aktivno vzpodbuja, obvešča o projektu na vse načine, ki jih KS ima na razpolago (Informator, splet, FB, javne prireditve in
govori).
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Sredstva za prireditve in zbornik
Zbornik (sredstva)
Preko KS povprašati, ali je za Zbornik s strani občine možno pridobiti kakšna sredstva za izdelavo publikacije.
V NRP KS Bitnje za leto 2015 je vključen predlog za izdajo Zbornika (5.000 €). Povratnih informacij o razdelitvi sredstev po KS (še) ni.
Kako urediti račun za poslana denarna sredstva s strani morebitnih sponzorjev?
KS Bitnje na osnovi pogodbe, ki jo sklene s sponzorjem/donaterjem izstavi račun (gre za ustaljen postopek).
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Direndaj (sredstva)
Nabava surovin za pripravo hrane (palačinke), plačilo za ostala uporabljena sredstva v delavnicah (frizerska, ...)?
KS izda naročilnico za material, ki se bo uporabljal na delavnicah, za hrano.

Deratizacija
M. Udovč me je klicala in vprašala, ali je v začetni strugi potoka Žabnica možna kakšna deratizacija? Pravi, da je pri njih (kjer je avtopralnica KARAT) kar
nekaj podgan (po njenih besedah velikih kot manjši maček).
Odgovor je podal M. Dolenc; Gospa naj sporoči točen odsek potoka Žabnica (od kje do kje so bile podgane videne) ter ali bi bila pripravljena biti koordonirator
akcije. Pridobi naj tudi mnenja sosedov, po možnosti tudi fotografije. Pridobljene informacije bo M. Dolenc skupaj z zahtevo po deratizaciji poslal na MOK.

Načrt postavitve ulične razsvetljave v projektu GORKI
Na MOK (Jani Žakelj) je bila poslana zahteva za pridobitev načrta oz. dokumentacije, kjer so razvidna mesta "šling" za javno razsvetljavo. Odgovora še nimam
(T. Ogris). Sem pa opazil, da so v zemlji samo "šlinge", ni pa predpriprave za samo luč (npr. betonska cev v zemlji). V teh primerih bo ob postavitvi potreben
izkop in marsikje tudi rezanje asfalta (ob robovih).
Še vedno ni odgovora. Ko se pridobi zemljevid, se odloči o nadaljnih aktivnostih.

Vzdrževanje otroškega igrišča
Sklep 31/15: Svet KS Bitnje potrjuje začasno financiranje vzdrževanja otroškega igrišča v Bitnjah v višini 1.000 €. Vzdrževalec je isti kot do
sedaj (NK Bitnje). Naročilnica se izda takoj po potrditvi sklepa.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
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Prejeta pošta
S. Jesenovec, Zgornje Bitnje 56 A V gradbenih jamah pri Žepkovem mostu sem opazil betonske valje, ki so jih izvrtali iz temeljev mostu. Predlagam, da te valje
shranimo in, da KS Bitnje in še kdo na njih naredi spominske plošče o projektu in nazive mostov preko Žabnice.
Na podlagi razprave o podanem predlogu je bil sprejet naslednji sklep:
Sklep 31/15: G. Jesenovcu se zahvaljujemo za predlog, vendar SKSB v predlogu ne vidi uporabne vrednosti.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
G. Jesenovcu odgovori B. Oblak.

Zaključek
Seja je bila zaključena ob 19:30 uri.
Naslednja seja bo predvidoma 11. 6. 2015 ob 19.00 uri.
Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak

Sklep 32/15: Sprejet je osnutek zapisnika 9. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 14.5.2015.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
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Vzpostavljeno iz »http://www.bitnje.si/kswiki/index.php?title=9._seja_14._5._2015«
Kategorija: Sklepi
Čas zadnje spremembe: 12:02, 30. avgust 2015.
Stran je bila naložena 104-krat.
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