Številka: 09/SKSB_zapisnik/2018_22/17oktober019
OSNUTEK, potrjen 21. 11. 2019
Datum: 17. 10. 2019

ZAPISNIK
9. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek,
17. 10. 2019 ob 19.30 uri v GD Bitnje.
Prisotni:

Tomaž Ogris, Maruša Langerholc, Robert Langerholc, Janez Kern,
Primož Ogris, Zala Mesec

Opravičeno
odsotni:

Matej Dolenc

Odsotni:

/

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled osnutka zapisnika 8. redne seje

(povezava do

dokumenta:https://drive.google.com/file/d/0B99BsK9_wQ_CUW53SnU2azdYNml1bUJaUkk0Nl
NDWU4td2tR/view?usp=sharing

2. Realizacija nalog iz preteklih sej

(povezava do dokumenta: Priloga

2_povezava_naloge )

3. Prejeta pošta
4. Pregled gradiva za sejo Mestnega sveta MOK
5. Krožišče v Zg. Bitnju – pregled fotografij makete
(povezava do fotografij: https://photos.app.goo.gl/XHpuLJqQnpK8nnSz6)

6. Inventura imenovanje popisne komisije in potrditev navodil
(povezava do gradiva:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fEWclgV22rp2eTF2h0NH6M7JH38R_4ye)

7. Nova številka Informatorja (predlogi)
8. Novo leto (obdaritev najstarejših krajanov, obdaritev otrok z dedkom Mrazom, novoletna
večerja, obdaritev poslovnih partnerjev)

9. Knjiga o Bitnjah in vaseh na zahodnem delu Sorškega Polja

(avtorica Breda Konjar)
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10. Vodovarstveno območje Sorško Polje
11. Športno Kulturni park Bitnje
12. Razno

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. Seje
Na osnutek zapisnika 8. redne seje Sveta KS Bitnje ni bilo podanih pripomb. V glasovanje je
bil podan naslednji
Sklep 28/2019(2018-22): Sprejet je zapisnik 8. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 12. 9.
2019.
Sprejet soglasno (ZA: 6, PROTI: 0, VZDRŽANIH: 0)

2. Realizacija nalog iz preteklih sej
Podatki o opravljenih/neopravljenih nalogah so ažurirani v preglednici »tekoče naloge-lista«.

3. Prejeta pošta
/

4. Pregled gradiva za 9. sejo Mestnega sveta MOK
SKSB se je seznanil z gradivom za 9. sejo Metnega sveta Mestne občine Kranj (v
nadaljevanju: MOK). Iz gradiva je razbrati, da je v Proračunu MOK za leto 2020 načrtovanih
1,3 mio EUR za izgradnjo vrtca v Zg. Bitnju. Ker gre za osnutek gradiva SKSB upa, da bo
predlog potrjen.

5. Krožišče v Zg.Bitnju – pregled fotografij makete
Nekateri člani SKSB so z maketo staroslovanskega lonca v realni velikosti preverili
ustreznost artifakta tudi v živo (in na seji predstavili fotografije). Ugotovljeno je bilo, da je
umestitev ustrezna. Sledijo naslednje aktivnosti: pripraviti elaborat, predračun ter pridobiti
sredstva MOK. Predlog vključuje tudi informativne table (pri krožišču bosta predvidoma 2
informativni tabli). Načrtovane je, da informativne table ne bi bile samo pri krožišču v Zg.
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Bitnju, ampak tudi po drugih lokacijah v vasi (v prihodnje določiti še druge lokacije, preveriti
ustreznost).

6. Inventura 2019 - imenovanje popisne komisije in potrditev navodil
Sklep 29/2019(2018-22): Sprejeti so naslednji dokumenti za popis sredstev in
obveznosti do virov sredstev v letu 2019:
- Navodila za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev KS Bitnje za leto
2019.
- Sklep o izvedbi rednega letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev
KS Bitnje za leto 2019; v okviru katerega je bila imenovana popisna komisija v
sestavi: Janez Kern (predsednik), Maruša Langerholc (član) in Robert Langerholc
(član).
Sprejet soglasno (ZA: 6, PROTI: 0, VZDRŽANIH: 0)

7. Nova številka Informatorja (predlogi)
Nova, 52. številka Informatorja bo izšla v decembru (predvidoma 1 teden pred obiskom
Dedka Mraza v GD Bitnje). Predlagani članki:
- Direndaj
- Knjiga Brede Konjar
- Nosi Kresnička (P. Ogris)
- Hitrosti po vasi
- Vzdrževanje živih mej
- Vabilo za obisk Dedka Mraza v GD Bitnje
- VVO Kranj, namakanje Sorškega polja (R. Langerholc)
- Zeleni/kuharski kotiček (M. Langerholc)
- Članek PLS

8.

Novo leto (obdaritev najstarejših krajanov, obdaritev otrok z dedkom Mrazom,
novoletna večerja, obdaritev poslovnih partnerjev)

Dogovorjeno je bilo:
- Datum obiska dedka Mraza v GD je med 16.12. in 19.12. Povabiti otroke od 1 do 7
let (cca 100 daril, enako število kot lani). M. Langherholc se dogovori z M. Kepic.
- Prispevek za Miklavževanje na nogometnem igrišču je enak kot lansko leto.
- Obdaritev najstarejših krajanov: višina prispevka na obdarjenca je enaka kot lani, T.
Ogris prosi M. Jekovec za izvedbo obdaritve (nakup daril, obisk na domu).
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-

9.

Novoletna večerja bo v manjšem obsegu kot v preteklih letih (druženje z narezkom v
GD Bitnje na datum decembrske seje, na naslednji seji se določi seznam
povabljencev (predsedniki sosednjih KS, župana, podžupana), za na MOK knjiga B.
Konjar (darilo županu, podžupanu).

Knjiga o Bitnjah in vaseh na zahodnem delu Sorškega Polja
(avtorica: Breda Konjar)

KS Bitnje kupi 5 izvodov knjige. 2 za arhiv KS Bitnje in 3 za novoletno darilo (župan,
podžupana).

10. Vodovarstveno območje Sorško Polje (VVO Sorško polje)
R. Langerholc je povedal, da še naprej potekajo aktivnosti, ki bi preprečile uvedbo VVO
Sorško polje. Opravljeni so bili oziroma še bodo sestanki: na Ministrstvu za okolje in prostor,
na MOK, z geologi, na Ministrstvu za kmetijstvo, z občani. Stališče ostaja nespremenjeno –
ukinitev VVO Sorško Polje. To stališče potrjuje tudi bližina industrijske cone Laze (neurejeni
strupeni industrijski odpadki, kateri lahko v primeru naravnih nesreč (poplave) pritečejo na
Sorško polje). Občina Škofja Loka se mora odločit ali bo imela vrtino na Sorškem polju za
rezervo ali ne. Glede na to, da gre le za rezervno vrtino za področje Škofje Loke, so
posledice za celotno območje Sorškega polja prevelike (v primeru uvedbe VVO Sorško
polje, bo pridelek za 25-30% manjši, v primeru suše pa celo za 40%). MOK mora zavzeti
močno stališče proti uvedbi VVO Sorško polje, saj so posledice za področje Sorškega polja
nesprejemljive.
R. Langerholc je tudi podal informacijo, da so preko Ministrstva za kmetijstvo pričele potekati
aktivnosti za izgradnjo namakalnega sistema za celotno območje Sorškega polja, katerega
financiranje bi bilo 100% iz ESS sredstev. Izgradnja se financira do zemljišč, potrebno je 2/3
soglasje kmetov. V primeru izgradnje namakalnega sistema, bi se pridelek bistveno povečal.
Hkrati bi bil to tudi skrajni ukrep v primeru, da se VVO Sorško polje ne bo ukinjeno.

11. Športno kulturni park Bitnje (ŠKP Bitnje)
T. Ogris je povedal, da je na MOK potekal sestanek (prisotni: podžupan, predstavniki
Zavoda za šport Kranj in projektne enote MOK, predsednik NK Bitnje G. Bambič, M. Udovč,
T. Ogris in R. Langerholc) glede izgradnje ŠKP Bitnje ob nogometnem igrišču Sp. Bitnju. Na
sestanku je bilo sklenjeno, da se preveri možnost odkupa suhe struge potoka Žabnica ob
obstoječem objektu do konca otroškega igrišča v velikosti 2.000 m2. Gre za zemljišče v lasti
RKC, zato čakamo na povratno informacijo B. Likarja glede cene, sledijo nadaljnji dogovori.
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Izgradnja ŠKP Bitnje je dolgoročen projekt (predvideni stroški: dokumentacija in odkup
zemljišča ob obstoječem objektu: 50.000 €+50.000 €, izgradnja objekta: 300.000 € in
ureditev igrišča: 50.000 €).

12. Razno
/

Seja je bila zaključena ob 20:50 uri.
Naslednja seja bo predvidoma 14. novembra 2019.

Tomaž Ogris,
Predsednik Sveta KS Bitnje

-
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