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Številka: 03/SKSB_zapisnik/2018_22/21februar019 
 

OSNUTEK, potrjen na seji 14. 3. 2019. 
 
Datum:  21. 2. 2019 
 

ZAPISNIK 
3. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 21. 2. 2019 ob 19.30 

uri v GD Bitnje 
 

Prisotni: Tomaž Ogris, Maruša Langerholc, Robert Langerholc, Primož Ogris, Matej Dolenc, 
Janez Kern, Zala Mesec, Jure Ziherl, Mateja Udovč 

Opravičeno 
odsotni: 

 

Odsotni  

 

 
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 

1. Pregled osnutka zapisnika 2. redne seje  – priloga 1 
2. Realizacija nalog iz preteklih sej (Tekoče naloge - priloga 2) 
3. Prejeta pošta; Premoženjska zadeva v mnenje KS Bitnje (Prejeta pošta MOK  

– priloga 3) 
4. Gretje in vzdrževanje prostora KS Bitnje v GD Bitnje 

(vabljen Jure Ziherl, predsednik PGD) 
5. NRP KS Bitnje - seznam investicij (priloga 4 - aktualen NRP v pregled, 

pripombe) 
6. Spletna stran KS Bitnje 
7. Sodelovanje KS v projektu Kranj EPK 2025 (priloga 5 -  Kranj EPK, opis 

projekta) 
8. Čistilna akcija 
9. Razno 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje 

 
V osnutku zapisnika se popravi termin Direndaja (ni zadnjo soboto v juniju, ampak soboto v juniju). M. Udovč je 
podala pripombo/predlog, naj v prihodnje pohod na Blegoš in Direndaj ne bosta na isti datum. Drugih pripomb na 
osnutek zapisnika 2. Seje Sveta KS Bitnje ni bilo. V glasovanje je bil podan naslednji sklep: 

Sklep 12/2019(2018-22): Sprejet je zapisnik 2. seje Sveta KS Bitnje, ki je bila  24. 1. 2019. 
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Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0) 

 
 

2. Realizacija nalog iz preteklih sej 
 
T. Ogris je povedal, da do datoteke »Tekoče naloge-lista« lahko dostopajo vsi člani SKSŽ (datoteka se sproti 
ažurira), v datoteki so navedene naloge in nosilci. Sledila je obravnava tekočih nalog, podani so bili tudi predlogi 
za nove naloge: 
- Ureditev avtobusnih postaj; R. Langerholc je podal v razmislek predlog, da bi jih dali na voljo grafitarjem  
- Županu MOK je bil skupaj s KS Žabnica posredovan dopis glede namestitve odbojne ograje pri vrtcu v OŠ 

Žabnica (v prihodnje se take dopise posreduje v vednost M. Udovč).  
- Urejanje struge potoka Žabnica; ponovno poslati dopis MOK za ureditev struge. Gradivo pripravi M. Dolenc. 
- Legalizacija prostorov na nogometnem igrišču v Bitnjah – na sestanku na MOK je bilo ugotovljeno, da 

legalizacija ni mogoča, ker objekt posega na območje, kjer je struga. Najprej je potrebno odkupiti ta del 
zemljišča (cca 35 m2). G. Bambič preveri cene, prav tako pridobi informacijo glede cene J. Kern. Iz MOK bo 
posredovan seznam nalog/ovir, ki so potrebne za doseganje končnega cilja: legalizacija objekta, za dosego 
katerega si prizadevamo še v naprej. 

 

 

3. Prejeta pošta  - premoženjska zadeva v mnenje KS Bitnje 
 
Obravnavana je bila premoženjska zadeva, ki je bila posredovana v mnenje KS Bitnje. R. Langerholc je bil 
mnenja, da se poda sklep s pridržkom, da si MOK obdrži služnost na zemljišču, ki bo izvzeto iz javnega dobra in 
zagotovi dostop do struge potoka Žabnica v primeru izgradnje meteornega kanala. Na podlagi razprave je bil 
sprejet naslednji sklep: 

Sklep 13/2019(2018-22): KS Bitnje v premoženjski zadevi, ki bo obravnavana na seji Mestnega sveta Mestne 
občine Kranj » Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2725/5 (ID 
6943769)« izdaja mnenje s pridržkom in sicer predlaga Mestni občini Kranj: 
- da si zagotovi dostop do struge potoka Žabnica v primeru izgradnje meteornega kanala in 
- vpis služnosti Mestne občine Kranj na zemljišču, predlaganem za odkup (parcela 2725/5 , ID 6943769, 

k.o. Bitnje). 

Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0) 

 

 
4. Gretje in vzdrževanje prostora KS Bitnje v GD Bitnje  

 
Na sejo je bil povabljen tudi predsednik PGD Bitnje, g. Jure Ziherl. T. Ogris je povedal, da je najet prostor KS 
Bitnje v GD Bitnje slabo ogrevan, velikokrat so prostori mrzli. J. Ziherl je povedal, da se PGD Bitnje zaveda tega 
problema, zato že razmišljajo o montaži toplotne črpalke, saj trenutni sistem ogrevanja očitno ne deluje ustrezno. 
Je že dogovorjeno z ustreznim izvajalcem, da pride na ogled sistema ogrevanja, inštalacij. Investicija v toplotno 
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črpalko bi odpravila problem neustreznega ogrevanja in hkrati znižala stroške ogrevanja. O nadaljnjih posegih bo 
PGD obvestilo KS. 
 
 

5. NRP KS Bitnje - seznam investicij 
 

Podani predlogi investicij za NRP KS Bitnje so v prilogi (tabeli) tega zapisnika. 
 
 

6. Spletna stran KS Bitnje 
 

T. Ogris je predstavil novo spletno stran KS Bitnje (https://bitnje.si/). Izdelava še poteka. Morebitne pripombe, 
napake se javijo njemu. S predlogi lahko sodelujejo vsi člani SKSB, so dobrodošli. Ko bo spletna stran dokončna, 
se objavi obvestilo na FB strani Informator KS Bitnje. Najbolj pomembno je, da je spletna stran redno ažurirana. 
Trenutno je administrator le T. Ogris, v prihodnje bo dodal še ostale člane SKSB. 
 

 

7. Sodelovanje KS v projektu EPK 2025 
 

Prejeto je bilo vabilo za sodelovanje KS v projektu Kranj EPK 2025 (Kranj, Evropska prestolnica kulture 2025). T. 
Ogris je pozval člane SKSB ali bi bil kdo pripravljen sodelovati v projektu Kranj EPK 2025, v imenu KS Bitnje. 
Prav tako je podal informacijo, da se za sodelovanje v projektu zanimal krajan, g. Stanislav Jesenovec. 
Podano je bilo mnenje članov SKSB, da bi v imenu KS Bitnje v projektu sodelovalo KUD Bitnje. KUD Bitnje se 
posreduje predlog za sodelovanje v projektu v imenu KS. 

 
 

8. Čistilna akcija 
 

Čistilna akcija za celotno MOK bo potekala v soboto, 30. 3. 2019 in bo tudi na področju KS Bitnje. Rok za prijavo 
je 5.3.2019 (nosilec naloge je P. Ogris). Za obveščanje se pripravijo ustrezni plakati/letaki, objavijo se na 
oglasnih deskah, FB, spletni strani. Potrebno je o sodelovanju obvestiti vsa društva v kraju (PGD Bitnje, NK 
Bitnje, …). Zbirališče bo ponovno na dveh lokacijah (trgovina Mercator v Zg. Bitnjah in nogometno igrišče v Sp. 
Bitnjah). Zaradi slabe kvalitete rokavic lani, letos KS kupi svoje (strošek KS). 

 

 
9. Razno 

 
a. Obisk DZ v Ljubljani  

9.3.2019 je pod vodstvom poslanke M. Udovč organiziran ogled državnega zbora in Ljubljane. Avtobusni prevoz 
plača KS Bitnje. Zbor je pred trgovino Mercator v Zg. Bitnjah, udeležence se pobira še na avtobusnih postajah v 
Srednjih in Spodnjih Bitnjah. Odhod je ob 7:45, vračanje predvidoma ob 14h. Pripravi se plakat za objavo na 
spletni strani, FB, oglasnih deskah, v Štacunci, obvesti se DU.  

 
b. Informator 
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Odpre se nov e-mail za uredniški odbor Informatorja, ki se bo izdajal skupaj z KS Žabnica (predlog: 
informator.ks@gmail.com), odpre M.Jurjevec. Povabiti k sodelovanju nove pisce (objava na FB) ter organizirati 
sestanek uredniškega odbora in predsednikov iz obeh KS (četrtek v marcu), da se določi koncept in terminski 
plan za izdajo majske številke. Pripraviti mailing listo za uredniški odbor. 

 
c. Eko otoki ob cesti v Srednjih Bitnjah 

Izpostavljen je bil problem neustrezno odloženih odpadkov na eko otoku ob cesti Kranj-Škofja Loka v Srednjih 
Bitnjah, ki postajajo sramota za KS Bitnje. Zaradi lokacije ob cesti Kranj Škofja Loka eko otok uporabljajo tudi 
drugi, ne samo krajani Bitenj. V okviru razprave so bile podane različne rešitve: navidezna kamera, ponovna 
opozorila na FB in Informatorju, prestavitev v notranjost Bitenj (na novo lokacijo ali povečati obstoječe otoke v 
notranjosti Bitenj). Na podlagi razprave je bil sprejet naslednji sklep: 

Sklep 14/2019(2018-22): KS Bitnje pošlje dopis na Komunalo Kranj, naj najdejo novo, primernejšo lokacijo (ne 
ob glavni cesti Kranj-Škofja Loka) za postavitev eko otoka, ki je sedaj v Srednjih Bitnjah pri Gasilskem domu. 
Trenutna lokacija ni primerna, saj na njen odlagajo (neustrezne) odpadke (na neustrezen način) tranzitni 
vozniki skozi kraj in ne le krajani Bitenj. 

Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0) 

Dopis pripravi Z. Mesec. 

 
d. Prihod pomladi 

Določiti je potrebno datum za prireditev Prihod pomladi (predvidoma 2.4.), oblikovati dogodek na FB in pričeti z 
organizacijo (vabila, obvestiti PGD,…). Nosilec naloge: M. Langerholc. 
 

e. Laze 
M. Udovč je opozorila na problematiko »Laze«, saj je KS Bitnje, kot sosednja KS, v primeru ekološke katastrofe 
najbolj ogrožena. Sledila je razprava, na podlagi katere je bil sprejet naslednji sklep: 

Sklep 15/2019(2018-22): KS Bitnje podpira Civilno iniciativo Stražišče, da se Industrijska cona Laze preseli na 
drugo lokacijo, dejavnosti bolj primerno. 

Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0) 

 
 
Seja je bila zaključena ob 21:00 uri. 
 
Naslednja seja bo predvidoma 14. marca 2019. 
 

Tomaž Ogris, 
Predsednik Sveta KS Bitnje 

 
Zapisala: M. Jurjevec 


