Številka: 02/SKSB_zapisnik/2018_22/24januar2019
OSNUTEK, potrjen na seji 22. 2. 2019.
Datum: 24. 01. 2019

ZAPISNIK
2. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek,
24. 1. 2019 ob 19.00 uri v GD Bitnje
Prisotni:

Tomaž Ogris, Maruša Langerholc, Robert Langerholc, Primož Ogris,
Matej Dolenc, Janez Kern, Zala Mesec, Vili Knez, Goran Bambič,
Janko Proj

Opravičeno
odsotni:
Odsotni

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1.
2.

Pregled in potrditev zapisnika 1. seje (v prilogi)
Potek dela v KS in razdelitev nalog:
a. Okvirna razdelitev nalog po področjih
b. Seje
c. NRP-ji (priloga lista nalog iz prejšnjega mandata)
3. Krajevni praznik, financiranje dogodka na Planici
4. Športni park Bitnje
5. Kulturno zgodovinske in naravne znamenitosti v Bitnjah (predlog in predstavitev
točke Janko Proj)
6. Prejeta pošta (predlogi B.Oblak: Puškarna, prostor pri mostu in postavitev znakov
za omejitev hitrosti 30 pri vrtcu v Zg.Bitnjah)
7. Problematika luči na škofjeloški cesti (dopis šel tudi na MOK, priloga)
8. Inventura - potrditev (v prilogi)
9. Sklep za izplačil sejnin članom Sveta KS Bitnje v letu 2019 (v prilogi)
10. Zaključni račun KS Bitnje 2018 (v seznanitev - posredovano elektronsko sporočilo)
11. Pregled gradiva za 2. sejo Sveta Mestne občine Kranj (gradivo posredovano po
elektronski pošti)
12. Razno
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1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje
Na osnutek zapisnika 1. Seje Sveta KS Bitnje ni bilo podanih pripomb. V glasovanje je bil
podan naslednji sklep:
Sklep 07/2019(2018-22): Sprejet je zapisnik 1. seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 13. 12. 2018.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

2. Potek dela v KS in razdelitev nalog:
T. Ogris je predstavil način dela SKSB in določil nosilce nalog po posameznih področjih. V
nadaljevanju so navedeni le glavni nosilci nalog po področjih, pri nalogah sodelujejo vsi člani
SKSB. Delo poteka v glavnem preko spleta (vsa dokumentacija, zapisniki, odprte/tekoče
naloge so na spletu, člani bodo gesla za google drive dobili v prihodnjih dneh) in skupne
mailing liste.
a. Okvirna razdelitev nalog po področjih
■

Help desk za spletno stran KS Bitnje: T. Ogris (trenutno je v pripravi nova spletna stran
KS Bitnje)

■

Skrbnik FB (Informator KS Bitnje) strani: T. Ogris, M. Langeholc, Z. Mesec (T. Ogris
doda administratorja FB strani).

■

PR, prireditve, Informator (obveščanje javnosti o dogodkih - Prihod pomladi, dedek Mraz,
določanje datumov dogodkov, komunikacija z sodelujočimi/nastopajočimi, komunikacija
z urednico Informatorja….): M. Langerholc

■

Komisija za športno kulturni park Bitnje: J. Kern

■

Komisija za ekologijo (urejanje struge potoka Žabnica, organizacija čistilne akcija,
naročanje deratizacije, ko je potrebno): M. Dolenc, P. Ogris

■

Komisija za ceste: P. Ogris

■

Komisija za človekoljubno pomoč: M. Langerholc, M. Dolenc (sodelujoči zunanji: M.
Jekovec)

■

Direndaj: glavni nosilec T. Ogris, sodelujejo vsi člani SKSB, predviden termin sobota v
juniju.

■

Marketing: za vse te prireditve/dogodke (izdaja Informatorja, organizacija Direndaja, …)
potrebujemo sponzorska sredstva. Potrebno je pripraviti objavo, vabilo za sponzorje na
spletni strani, FB strani, za v Informator.
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■

b. Seje
Predlogi, pobude, so vnaprej objavljene na dnevnem redu sej (na sejo se lahko tako
pripravi vnaprej, poda pripombe na gradivo dnevnega reda).

■

Točke "razno" so namenjene splošni debati in predlogom za naslednjo sejo.

■

Pri delu niso dovolj le predlogi, ideje pač pa: konkreten predlog, ideja, rešitev, nosilec
naloge in po potrebi finančna konstrukcija.

■

Seje SKSB so navadno enkrat mesečno, četrtek ob 19:30 uri. Termini sej bodo objavljeni
v naprej in so usklajeni s terminom sej Mestnega sveta Mestne občine Kranj (v
nadaljevanju: MOK). Tako izbran datum nam omogoča, da pregledamo gradivo za sejo
Mestnega sveta MOK in nanj po potrebi oddamo svoje pripombe. Še čakamo termine sej
Mestnega sveta MOK.

■

Gradivo za seje se dodaja na skupni google drive (tudi po že odposlanem vabilu, se
gradivo, dnevni red lahko dopolnjuje).

c. NRP-ji (priloga lista nalog iz prejšnjega mandata)
Predlogi za NRP KS Bitnje (seznam projektov/investicij na področju KS Bitnje) se pripravijo
do/na naslednji seje SKSB. Pregleda se obstoječi seznam (iz prejšnjega mandata), prečisti
in doda nove, aktualne projekte. Članom SKSB se ponovno pošlje v pregled obstoječi NRP
KS Bitnje.
Predlogi, ki so bili podani na 2.seji: postavitev postaj KRsKolesom tudi v KS Bitnje, obnova
igral na igrišču Direndaj, ureditev prehoda za pešce pri pokopališču v Zg. Bitnjah (trenutno le
zebra), asfaltiranje ceste na Šutno z postavitvijo javne razsvetljave.

3. Krajevni praznik, financiranje dogodka na Planici (Vili Knez)
Najprej je podal pojasnilo M. Dolenc, glede spremembe datuma krajevnega praznika KS
Bitnje; SKSB je v preteklem mandatu spremenil datum krajevnega praznika z namenom,
oddaljiti se stvarem/dogodkom, ki niso skupne vsem krajanom. Datum krajevnega praznika
KS Bitnje je sedaj 25. junij, datum na katerega smo bili Slovenci bolj enotni kot kadarkoli.
Namen krajevnega praznika je, da združuje.
Sledilo je pojasnilo V. Kneza; Organizacijski odbor Zveze borcev za vrednote NOB za
pripravo spominske slovesnosti na Planici (v nadaljevanju: Organizacijski odbor) vpliva na
datum krajevnega praznika KS Bitnje nima, prav tako ne informacije ali datum krajevnega
praznika za ostale KS ostaja nespremenjen. Tako kot pretekla leta, bo Organizacijski odbor
pripravil spominsko slovesnost na Planici, ki bo tokrat v soboto. 30. 3. 2019 ob 10h in sodi v
sklop občinskih proslav ob občinskem prazniku, MOK sodeluje pri organizaciji in financiranju.
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Za nemoteno organizacijo spominske slovesnosti na Planici Organizacijski odbor potrebuje
finančna sredstva – 350 € posamezna KS (KS Jošt, KS Bitnje, KS Žabnica), tako kot do
sedaj, po ustaljenem stroškovniku. Zato podaja predlog, da KS Bitnje še v naprej prispeva
sredstva za spominsko slovesnost na Planici, v enakem obsegu kot v letu 2018 (vir: sredstva
za proslave in prireditve, dotacija MOK).
Sledila je razprava, v okviru katere so člani SKSB izpostavili dejstvo, da spominska
slovesnost na Planici ni skupni praznik vseh krajanov KS Bitnje, da udeležba krajanov KS
Bitnje na tem dogodku ni množična. Iz dotacije za proslave, prireditve naj se financirajo
prireditve, dogodki, ki so za vse krajane in jih združujejo. V. Knezu je bil podan predlog, naj
večji delež sredstev za spominsko slovesnost na Planici prispeva Zveza borcev za vrednote
NOB, saj je to njihov praznik ali pa MOK, saj gre za eno izmed prireditev ob občinskem
prazniku. KS Bitnje prejme dotacijo MOK za proslave, prireditve v višini cca 1.200 € (v
kolikor se porabi več sredstev, mora KS v ta namen pridobiti sredstva sponzorjev, donacij)
zato je prav, da so ta sredstva namenjena vsem krajanom in sicer za prireditve, kot so:
Prihod pomladi, Direndaj, obdaritev najstarejših krajanov ob novem letu, obisk dedka Mraza
za najmlajše krajane in proslava ob krajevnem prazniku KS Bitnje (na dan državnosti, 25.
junij), … Bo pa v okviru priprave finančnega načrta KS Bitnje za prihodnje leto podan
predlog na MOK, naj se dotacija za proslave, prireditev (praznovanje krajevnega praznika)
poveča za 300 € za namen organizacije spominske slovesnosti na Planici. O odgovoru MOK
bo Organizacijski odbor obveščen. V okviru razprave je bil podan tudi predlog, da se delež
sredstev KS Bitnje za sofinanciranj spominsko slovesnost na Planici zniža, še vedno pa
sofinanciranje ostane.
Na podlagi razprave je bil podan na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 08/2019(2018-22): KS Bitnje NE BO več sofinancirala organizacije spominske
slovesnosti na Planici. Iz sredstev, ki jih KS Bitnje prejme kot dotacijo MOK za proslave in
prireditve, bodo financirane tiste prireditve/dogodki, ki so skupne vsem krajanom (Prihod
pomladi, Direndaj, obdaritev najstarejših krajanov ob novem letu, obisk dedka Mraza za
najmlajše krajane in proslava ob krajevnem prazniku KS Bitnje, na dan državnosti, 25.
junij, …). V kolikor bodo za namen sofinanciranja spominske slovesnosti na Planici prejeta
dodatna sredstva MOK (KS zaprosi zanje ob pripravi finančnega načrta za prihodnje leto,
v višini 300 €), bo Organizacijski odbor o tem obveščen.
Sprejet (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 1)
Glede na vsebino sprejetega sklep je V. Knez še povedal, da prisotnost predstavnikov KS
Bitnje na sestanku Organizacijskega odbora ni potrebna.

4. Športni park Bitnje (Goran Bambič)
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G. Bambič je povedal, da najmanj od leta 2008 dalje potekajo dogovori o legalizaciji
prostorov na igrišču v Sp. Bitnjah. Ob koncu preteklega leta so na MOK končno dobili
sogovornike, kateri (predstavniki Projektne pisarne MOK, Zavoda za šport Kranj) so prišli na
ogled obstoječega objekta, na osnovi katerega so podali poročilo, analizo obstoječega stanja
objekta; stavbo je potrebno legalizirati, obnoviti do stopnje, da bo varna za obiskovalce
(obnova garderob), potem pa jo obnoviti oziroma narediti novo. Ocena celotne investicije je
250.000 € (od priprave dokumentacije do izvedbe - stavba, parkirna mesta, asfaltiranje, 300
m2 prostora v dveh nadstropjih). Gradnja naj bi potekala po fazah - garderobe za igralce,
prostori NK, prostori KS, prostori knjižnice. Pomembno je, da smo z sodelovanjem med KS
in NK prišli do točke, kjer je bila podana ocenjene vrednost celotne investicije.
Prvi korak, ki ga je potrebno izvesti na poti do končnega cilja je legalizacija objekta (nujno,
da objekta na zaprejo). Ocenjena vrednost je 2.500 €. To je naloga projektne pisarne MOK.
Potrebno je poskrbeti, da se legalizacije res izvede in pridobiti sredstva zanjo. Po legalizaciji
sledi prav tako nujna faza– obnova dotrajanih garderob.
Za izvedbo celotnega projekta je potrebno pridobiti finančne vire. Projektna dokumentacija je
že obstajala (v kolikor bi posodobili obstoječo dokumentacijo, bi bil strošek nižji), sledi
etapna gradnja, potencialni viri: fundacije za šport (50% država, 50% občina), kandidiranje
na ustrezen razpis (sodelovanje MOK, NK, KS), ESS sredstva. Alternative moramo najti
sami, nanje opozarjati MOK.
T. Ogris je podal predlog, da se organizira sestanek s projektno pisarno MOK (v roku 14 dni,
prisotni T. Oblak, G. Bambič, predstavniki MOK), na katerem je potrebno pridobiti
informacije, kako oziroma kje pridobiti sredstva za prvi dve, trenutno najbolj pomembni fazi:
legalizacijo obstoječega objekta in obnovo garderob.
T. Ogris in R. Langerholc sta bila mnenja, da bi bilo potrebno oceno celotne investicije
preveriti, ugotoviti ali se da stroške projekta znižati.
R. Langerholc je podal mnenje, da sta prvi dve fazi (legalizacija objekta in obnova garderob)
na začetku sprejemljivi, v nadaljevanju pa naj se načrtuje enkratna izvedba projekta (ne v
fazah). Načrtujemo polno izvedbo projekta, potem pa se bo videlo koliko se uspe narediti.
Na podlagi razprave je bil sprejet naslednji sklep
Sklep 09/2019(2018-22): Člani Sveta KS Bitnje so se seznanili s poročilom predsednika NK
Bitnje G. Bambiča o stanju objekta na nogometnem igrišču v Spodnjih Bitnjah. SKSB želi,
da se postopki glede objekta odvijajo v smeri legalizacije in obnove objekta.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
G. Bambič je želel pridobiti tudi informacijo glede postopka za postavitev dodatne javne
razsvetljave na igrišču. Dogovorjeno je bilo, da se pridobijo usmeritve (kakšen je postopek
za postavitev dodatne javne razsvetljave na igrišču) na sestanku na MOK.
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5. Kulturno zgodovinske in naravne znamenitosti v Bitnjah (predlog in
predstavitev točke Janko Proj)
J. Proj je predstavil svoje delo, vezano na zgodovino Bitenj in podal nekaj predlogov oziroma
pripomb za izboljšanje kvalitete življenja v Bitnjah.
-

-

-

-

-

-

-

Knjižica »Lončkarji«; V okviru raziskovanja zgodovine Bitenj, je izdal knjižico z
naslovom »Lončkarji«, katero je financiral sam in sponzorji. Pri pripravi knjižice je
sodeloval in ga usmerjal Alojz Zavrl. Knjiga je v zaključni fazi.
Krožišče v Zg. Bitnjah; po informacijah, ki jih je prejel na MOK (B. Zavrl), bo začetek
izgradnje krožišča v mesecu maju. J. Proj sodeluje pri vsebinski rešitvi krožišča, kaj bo
postavljeno v jedru krožišča. Sodeluje s krajinsko arhitektko Majo Kogovšek, ki je
naredila osnutek kroga, ki naj bi bil v jedru. Krog bo iz zidakov, okrog pa bom
kombinacija trave in prodnikov. Pripravljenih bo več predlogov, končna verzija bo izbrana
demokratično (lahko tudi preko Informatorja).
Ledinska imena; v načrtu je tudi knjižica z ledinskimi imeni Bitenj, mali vodnik po
Bitnjah. Najprej je potrebno obnoviti stare zemljevide, vključiti naravne znamenitosti,
kataster malih vodnih virov, rastline,…. V ta namen dela intervjuje s kmeti. Pri tem je
potrebno paziti, da delo ne bo predimenzionirano. Od KS želi v tem trenutku le moralno
podporo, ne finančne.
Tablice z označbo gozdov; označitev neznanega storilca, ki je moteča (florostenčne in
bele puščice) – na to temo ima pripravljen članek za Informator s fotografijami (v kolikor
bo še aktualen, se objavi v naslednji številki Informatorja).
Bitnje se preveč širijo, dogaja se »urbanistično posilstvo« nad krajem. Kranj v preteklosti
ni imel urbanista, ki bi ustrezno povezal mesto z vasmi.
Avtobusna postaje; niso redne vzdrževane. T. Ogris je pri tej točki povedal, da
avtobusne postaje vzdržuje MOK, s svojimi izvajalci. KS Bitnje se bo potrudila, da se
avtobusne postaje obnovijo (pozvati MOK).
Struga potoka Žabnica; potrebno bi bilo nujno in pospešeno očistiti strugo potoka
Žabnica, na določenih lokacijah je zelo onesnažena. T. Ogris je pojasnil, da smo že
pozvali MOK in prejeli odgovor, da so jo dolžni čistiti lastniki nabrežin.
Laze; J. Proj je opozoril na problematiko odpadkov iz industrijske cone Laze v KS
Stražišče. KS Bitnje meji na KS Stražišče, voda iz Stražišča teče k nam, prav tako veter
piha proti Bitnjam. Podatki o Lazah pa so katastrofalni.

T. Ogris je povabil J. Proja, da o predstavljenih tematikah, problematikah pripravi članke za
objavo v Informatorju, na spletu. To bo vir, ki ostane, na tak način obveščamo in osveščamo
krajane. Glede na to, da se Informator preko NUK-a distribuira v knjižnice po Sloveniji, bo
tematika predstavljena tudi širše.
R. Langerholc je dodal, da so vsa opisana prizadevanja dobrodošla, vendar ne smemo
pozabiti, da je na gozd potrebno paziti.
Za v naslednjo številko Informatorja J. Proj pripravi članek na temo eko otokov v Bitnjah
OTOKI (problem onesnaženosti eko otokov) in kurjenju odpadkov.
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6. Prejeta pošta
Predlogi B. Oblaka po elektronski pošti:
- Pred puškarno takoj za mostom je prostor, kjer se avtomobili umikajo, kadar gre kdo
nasproti. Ta prostor bi bilo fino odkupiti in asfaltirati, po mojem je potreben.
- Na cesti mimo vrtca so postavljali oznake (30, pozor otroci na cesti, konec 30). Po
mojem bi morali biti znaki postavljeni:
- ko se zapelješ v vas: 30 in otroci na cesti tik pred makadamskim parkiriščem
- ko se zapelješ iz vasi: konec 30 takoj po koncu makadamskega parkirišča
Člani SKSB se s predlogi B. Oblak strinjajo. P. Ogris preveri situacijo na terenu in pošlje
elektronsko pošto s prošnjo za izvedbo navedenih projektov na MOK (kontakt: Miha Buh,
UGGJS).

7. Problematika luči na škofjeloški cesti (dopis šel tudi na MOK, priloga)
V vednost je bil prejet dopis krajana o nepravilni usmerjenosti svetilk javne razsvetljave,
»poleg ceste obsvetijo še vse ostalo« ob državni cesti Kranj-Škofja Loka v Sp. Bitnjah (dopis
posredovan MOK, v vednost tudi KS). Dopis na MOK posreduje tudi KS Bitnje z vprašanjem,
na koga naj se obrnejo krajani za ureditev situacije (ali imajo na MOK rešitev); tako za
svetilke javne razsvetljave ob državni cesti Kranj – Škofja Loka, kot za svetilke javne
razsvetljave znotraj vasi ob hišah.

8. Inventura - potrditev
Člani SKSB so bili seznanjeni z Poročilom o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev KS Bitnje
na dan 31.12.2018 na podlagi katerega je bil sprejet naslednji sklep:

Sklep 10/2019(2018-22): Potrdi se Poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev KS Bitnje na dan
31.12.2018, ki ga je pripravila popisna komisija; zaradi uničenosti se odpiše tablični računalnik Samsung
Galaxy in GSM LTE LENOVO K5 NOTE.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZRDŽANI 0)

9. Sklep za izplačil sejnin članom Sveta KS Bitnje v letu 2019 (v prilogi)
Glede izplačila sejnin članom SKSB v letu 2019 je bil sprejet naslednji sklep:
Sklep 11/2019(2018-22): V proračunskem letu 2019 se članom SKSB, sredstva za izplačilo
nagrade za udeležbo in opravljeno delo na seji sveta krajevne skupnosti (za največ 4 seje
letno), ki so planirana v finančnem načrtu krajevne skupnosti za leto 2019 in so
zagotovljena v proračunu MOK za leto 2019 in znašajo v višini 728 EUR oziroma v
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nominalnem bruto znesku za predsednika 41,52 EUR in za člana 20,76 EUR – izplačuje.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

10. Zaključni račun KS Bitnje 2018 (v seznanitev - posredovano elektronsko
sporočilo)

Člani SKSB so bili seznanjeni z Zaključnim računom finančnega načrta KS Bitnje za leto
2018 in letnim poročilom krajevne skupnosti.

11. Pregled gradiva za 2. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj (gradivo
posredovano po elektronski pošti)

Člani SKSB so bili seznanjeni z gradivom za 2. Sejo Mestnega sveta MOK. Na gradivo ni
bilo podanih pripomb.

12. Razno
M. Jurjevec (predlog J. Kern) pripravi preglednico s podatki članov SKSB, ki se posreduje
vsem članom SKSB v vednost in hkrati namesti na skupni drive.
Predlog točke za naslednjo sejo: gretje in vzdrževanje prostora KS Bitnje v GD Bitnje. Na
sejo se povabi predsednik PGD Bitnje J. Ziherl.

Seja je bila zaključena ob 20:45 uri.
Naslednja seja bo v februarju 2019 (predvidoma pred 3. sejo Mestnega sveta MOK).

Tomaž Ogris,
Predsednik Sveta KS Bitnje

Zapisala: M. Jurjevec
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