
 
 

 

Številka: 04/SKSB_zapisnik/2018_22/14marec019 

 

OSNUTEK, potrjen 11.4.2019 in 16.5.2019.  

 
Datum: 14. 03. 2019 
 

ZAPISNIK 
4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 

14. 3. 2019 ob 19.30 uri v GD Bitnje 
 

Prisotni: Tomaž Ogris, Maruša Langerholc, Robert Langerholc, Primož Ogris, 
Matej Dolenc, Janez Kern, Stanislav Jesenovec, Mira Marić 

Opravičeno 
odsotni: 

/ 

Odsotni: Zala Mesec 

 

 
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 

1. Pregled osnutka zapisnika 3. redne seje, Priloga 1 - povezava OSNUTEK ZAPISNIKA 
2. Realizacija nalog iz preteklih sej, Priloga 2 - povezava - tekoče naloge 
3. Prejeta pošta: 

a. Sprememba poštne številke za KS Bitnje 
b. Prejeto v vednost, pošta glede opravljenega inšpektorskega nadzora 
c. Projekt vrtec - stanje, poročilo Tanja Hrovat MOK,  Priloga 3 - povezava - prejeta pošta 
d. ŠKP Bitnje - postopki za izvedbo projekta, legalizacijo, poročilo Tanja 

Hrovat MOK  
e. Odgovor na dopis glede prometnih znakov pri vrtcu, prostora za 

srečanje avtov pri Bauimexu, zbledele prometne znake - Miha Buh, MOK  
f. Sprememba lokacije  EKO OTOKA - odgovor Komunale Kranj, vodja Sektorja 

Odpadki 
4. Organizacija prireditve ob krajevnem prazniku 
5. Predstavitev ideje o dodatnem/informativnem označevanju hiš v vasi (S. 

Jesenovec) 
6. Pregled gradiva za sejo Mestnega sveta MOK  
7. NRP - pripombe na predloge, podane na prejšnji seji, Priloga 4 - povezava - NRP 
8. Razno 
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https://drive.google.com/file/d/1nyYr9o2rEdfvKrOfoTqs8D0ag9caU_GE/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/163oJSYmNxnEnN5L9zjWjRvXBrp813q5E/view?usp=sharing


 
 

 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje 

 
- Gretje in vzdrževanje prostora KS Bitnje v GD Bitnje  
Po informacijah PGD je bila ugotovljena napaka v sistemu ogrevanja v GD. V kolikor so 
aktivnosti v zgornjem in spodnjem prostoru GD, spodnji prostor (KS)  ni ustrezno ogrevan. 
Posledično so/bodo aktivnosti PGD prestavljene na petek oziroma na termine, ko v prostorih 
KS ni aktivnosti. Kdaj bo sistem ogrevanja v GD obnovljen, ni informacij. 
- NRP KS Bitnje - seznam investicij 
NRP KS Bitnje se prečisti, potem se posreduje v pregled podžupanu, s katerim se ga bo 
skupaj obravnavalo in določilo prioritete. 
- Spletna stran KS Bitnje 
Je že skoraj zaključena. 
- Sodelovanje KS v projektu EPK 2025 
KUD Bitnje se posreduje predlog za sodelovanje v projektu v imenu KS; predlog se še mora 
posredovati KUD. 
- Čistilna akcija 
Bo izvedena skupaj s PGD, vključeno bo čiščenje struge potoka Žabnica v Zg.Bitnjah. Na 
MOK bo tudi posredovan dopis s slikovnim gradivom, naj bo struga potoka Žabnica sproti 
počiščena. 
- Obisk DZ v Ljubljani 
R. Langerholc je povedal, da je bil izlet  v DZ in Ljubljano pod vodstvom poslanke Mateje 
Udovč prijeten ter da se ji je v imenu KS zahvalil za organizacijo izleta. Krajani so si 
podrobno ogledali DZ. Članek o obisku DZ skupaj s fotografijami bo objavljen v Informatorju. 
- Informator 
Izid bo v mesecu maju, članki se zbirajo, objavljen bo tudi kodeks o obnašanju v gozdovih, ki 
ga je posredoval R. Langerholc (daljša verzija se objavi tudi na spletu in FB). 
 
Na osnutek zapisnika 3. seje Sveta KS Bitnje pripomb ni bilo. V glasovanje je bil podan 
naslednji sklep: 

Sklep 16/2019(2018-22): Sprejet je zapisnik 3. seje Sveta KS Bitnje, ki je bila  21. 2. 2019. 

Sprejet soglasno (ZA: 6, PROTI: 0, VZDRŽANIH: 0) 

 
 

2. Realizacija nalog iz preteklih sej 
 
- vzdrževanje avtobusnih postaj se vključi v NRP KS Bitnje 
- sestanek z Občino Škofja Loka glede preusmeritve tovornega prometa iz ceste Kranj 

–Škofja Loka, čakamo termin (mogoče se na sestanku pridruži še poslanka DZ M. 
Udovč) 
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- usmeritev luči javne razsvetljave (sestanek na MOK organizira R. Langerholc) 
- legalizacija prostora pri nogometnem igrišču; okvirna odkupna cena MOK za zemljišče je 

38 €/ m2 (info J. Kern); mogoče zamenjava z zemljiščem v Zg. Bitnjah, ki je predmet 
odkupa (obravnava na seji Mestnega sveta MOK) 

 
 

3. Prejeta pošta  
 

a. Sprememba poštne številke za KS Bitnje 
T. Ogris je predstavil pobudo krajana, da KS Bitnje ne bi imela več poštne številke 4209 
Žabnica, ampak 4000 Kranj (ker v Žabnici ni več pošte). Sledila je razprava, na osnovi 
katere ni bilo sprejetega nobenega sklepa, ker mnenja članov SKSB niso bila enotna; 
- M. Dolenc je podal mnenje, da se imena Žabnica zaradi črke Ž velikokrat ne najde. 

Problem je na tujih brskalnih z vnašanjem sečnikov in šumnikov. 
- J. Kern je podal mnenje, da bi bila smiselna menjava pošte takrat, ko bi menjali ulice 

(sprememba dokumentov). 
- R. Langerholc je opozoril na dodatne stroške podjetnikov (žigi, imena podjetij,….). Ne 

vidi dodane vrednosti v menjavi pošte številke. 
- M. Langerholc meni, da Bitnje ni predmestje Kranja, Stražišče je, zato ni primerno, da bi 

KS Bitnje prevzela poštno številko Kranja (4000) kot jo ima KS Stražišče. 
Sprejeta je bila odločitev, da od Pošte Slovenija pridobimo informacije o postopku 
zamenjave pošte številke. Ali je zamenjava poštne številke možna, kako poteka. Želimo 
pridobiti svojo pošto številko (Bitnje), ne prevzeti poštne številke Kranja (4000). Na podlagi 
povratnih informacij se ponovno odpre razprava o spremembi poštne številke. 
 

b. Prejeto v vednost, pošta glede opravljenega inšpektorskega nadzora  
Na osnovi opravljenega inšpektorskega nadzora v Zgornjih Bitnjah, kršitve niso bile 
ugotovljene. 
 

c. Projekt vrtec - stanje, poročilo Tanja Hrovat MOK  
Na MOK pripravljajo nov projekt za vrtec v Bitnjah in sicer v smeri ekološko varčnega 
objekta, kjer bi bil vir sredstev eko sklad. Oblika JZP je namreč najdražji način kreditiranja, 
zato bi se mu radi izognili. V načrtu je modularen vrtec, 3 enote (prvotno je bilo načrtovanih 6 
enot) z možnostjo povečanja za 2 enoti. 
Natančnih podatkov o začetku izgradnje KS Bitnje nima. KS Bitnje še naprej spremlja 
aktivnosti glede izgradnje vrtca in MOK opozarja na nujnost čim hitrejše izgradnje novega 
vrtca v Bitnjah.. 
 

d. ŠKP Bitnje - postopki za izvedbo projekta, legalizacijo, poročilo Tanja 
Hrovat MOK 

V poročilu MOK so ugotovljene ovire za legalizacijo objekta. Tudi MOK ni enotna, kako bi se 
projekta lotili v razmerju do UE, situacija je neugodna. Trenutni objekt je premalo oddaljen 
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od sosednjega zemljišča, tudi če se realizira odkup struge, zraven je zemljišče v lasti RKC. 
Kljub odkupu oziroma menjavi zemljišča struge, se je potrebno dogovoriti za stavbno pravico 
na zemlji, ki je v lasti RKC, da bi bilanovogradnja  dovoljena čim bližje. Še vedno je težnja k 
postavitvi novega objekta, modularnega z možnostjo dograjevanja (ŠKP: center za šport, 
druženje, prostori KS….). 
Za pridobitev stališča RKC se organizira sestanek z duhovnikom v sestavi: T. Ogris, R. 
Langerholc, M. Dolenc.  
 

e. Odgovor na dopis glede prometnih znakov pri vrtcu, prostora za 
srečanje avtov pri Bauimexu, zbledele prometne znake, Miha Buh, MOK  

Na podlagi dopisa bo ogled predstavnika MOK (M. Buh) na terenu (sreda ob 8h, kdor želi, se 
lahko pridruži). Tema: lokacija znakov za omejitev hitrosti pri vrtcu Bitnje (v odgovoru MOK 
zagovarja stališče, da so znaki postavljeni po strokovni presoji), hitrosti v ulici mimo bivše 
Mesarije Oman (postavitev utripajočega znaka, »smeško«), obledeli prometni znaki po 
Bitnjah, ureditev zemljišča za srečavanje avtov pri Bauimexu. R. Langerholc je opozoril, da 
so tudi ob železniški progi še vedno postavljeni prometnih znak v napačni smeri. 
 

f. Sprememba lokacije EKO OTOKA - odgovor Komunale Kranj, vodja 
Sektorja Odpadki 

Dopis o problemu neustreznega odlaganja odpadkov na eko otokih pri GD Bitnje je bil 
posredovan na JP Komunala Kranj. Potrdili so prejem dopisa, čakamo na povratne 
informacije glede na preučitev situacije. Enake probleme imajo tudi v ostalih KS. 
 
 

4. Organizacija prireditve ob krajevnem prazniku 
 
Gre za prvo praznovanje krajevnega praznika KS Bitnje na nov datum, zato je predvidena 
večja prireditev s kulturnim programom, na katero povabimo župana MOK in se bo 
predvidoma odvijala pod šotorom (za šotor se dogovori M. Dolenc).  
Datum: 22.6.2019 (sobota), ob cca 15h 
Predvidena lokacija: pri trgovini/vrtcu v Zg. Bitnjah, organizirati nadomestno parkiranje pri 
cesti (ni bila sprejeta dokončna odločitev) 
Nosilec naloge: M. Dolenc (predlogi sodelujočih pri pripravi: M. Udovč, S. Jesenovec) 
Ideje za program:  kulturni program, glasba, postavitev lipe (na gomili) 
 
V okviru te točke je bilo izpostavljeno dejstvo, da KS Bitnje nima primernih jamborov z 
zastavami (S. Jesenovec). M. Dolenc je ob tem poudaril, da je zastava znak domoljubja.  
Na podlagi razprave so se prisotni strinjali, da bi bila za postavitev najbolj primerna točka, 
kjer se zapelje v vas (pred Škofjeloško cesto). Primerna bi bila lokacija v novem krožišču v 
Zg. Bitnjah. Zadostuje 1 jambor, višina 8 m, večino časa bi bila zastava izobešena. Otvoritev 
bi bila uradno za krajevni praznik. Pridobiti je potrebno predračun stroškov (S. Jesenovec), 
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vir financiranja ter povratne informacije pri projektantu krožišča (ali M. Buh), kaj je lahko v 
sredini krožišča (ter kaj je z že oblikovanim predlogom J. Proj). 
 
 

5. Predstavitev ideje o dodatnem/informativnem označevanju hiš v vasi (S. 
Jesenovec) 

 
Na seji je bil prisoten tudi krajan g. Stanislav Jesenovec, ki je članom SKSB predstavil idejo 
o označevanju hiš v KS Bitnje na način, da naselje obdrži svoje uradno ime in se ne 
spreminja v kontekstu ureditve, ampak se naselje domiselno oziroma dogovorno razdeli na 
četrti, označene z rimskimi številkami. Znotraj le teh pa se naredijo načrti posameznih četrti. 
Obstoječa naselja in hišne številke ostanejo, doda se le pomožna (rimska) številka četrti. 
Število četrti je stvar odločitve. Znotraj posamezne četrti so številke označene na tabli. Gre 
za izvirno in učinkovito rešitev, katera ne prinese dodatnih stroškov krajanom z vidika 
menjave osebnih dokumentov (optimalno,»mimo upadnic«), hkrati pa je navedba četrti v 
pomoč pri iskanju mikro lokacije. 
 
Sledila je razprava, v okviru katere so bili podani komentarji na predlog S. Jesenovca ter 
hkrati bile podane tudi druge ideje, predlogi (nekateri so bili omenjeni že v preteklosti): 

- T. Ogris idejo g. Jesenovca vidi kot eno najbolj možnih, izvedljivih. Ideja vključuje 
samo dodatno komponento, ki da informacijo. 

- R. Langerholc je želel vedeti, če bi se tak primer dalo kje videti v praksi. Rad bi videl 
idejni projekt, saj so hišne številke po Bitnjah zelo razmetane. 

- M. Dolenc je mnenja, da bi ideja v praksi, glede na število hiš v Bitnjah, vključevala 
preveliko število četrti, zato se mu ne zdi izvedljiva. Sistem se mu zaradi prevelikega 
števila hišnih številk ne zdi učinkovit, še vedno situacija ne bo pregledna. Sam še 
vedno zagovarja preštevilčenje hiš, kot najbolj učinkovit način. Stroške menjave 
dokumentov krajanom, bi morala kriti MOK (ocena stroška: 50.000 €). 

- Na tablah, ki določajo četrti, bi bile lahko informacije iz zgodovine Bitenj. 
- Podana je bila ideja o vključitvi Bitenj v projekt ljudskega poimenovanja hiš (EPK) in 

hkrati vprašanje o smiselnosti tega. 
 
Na podlagi razprave je bil podan zaključek, da je predstavljena ideja S. Jesenovca 
vsekakor vredna nadaljnjega razmišljanja, člani SKSB  pa bi radi videli osnovno idejno 
zasnovo z številom četrti pred nadaljnjo odločitvijo. 
 
 

6. Pregled gradiva za sejo Mestnega sveta MOK  
 
Podana pripomba s strani SKSB na 3. redni seji (»premoženjska zadeva v mnenje KS 
Bitnje«) je bila upoštevana. 
 

Stran 5/6 
Krajevna skupnost Bitnje 



 
 

 

 
7. NRP - pripombe na predloge, podane na prejšnji seji 

 
Podani predlogi za NRP KS Bitnje so bili razdeljeni na kratkoročne in dolgoročne projekte.  
 

 
8. Razno 

 
J. Proj je izdal knjižico Lončkarji, o zgodovini Bitenj. M. Dolenc je knjižico pohvalil in 
predlagal, da se knjižica ob ustreznih priložnostih uporabi kot protokolarno darilo KS Bitnje. 
T. Ogris se o tem pogovori z J. Proj. 
 
S. Jesenovec je podal predlog, da bi iz zvočnih zapisov sej Mestnega sveta MOK objavili na 
spletnih strani KS Bitnje tisti del sej, ki se navezujejo na KS Bitnje. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21:00 uri. 
 
Naslednja seja bo predvidoma 11. aprila 2019. 
 
 
 

Tomaž Ogris, 
Predsednik Sveta KS Bitnje 
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