
 
 

 

Številka: 05/SKSB_zapisnik/2018_22/11april019 
 

OSNUTEK, potrjen 16.5.2019 
 
Datum: 11. 4. 2019 
 

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

11.4. 2019 ob 19.30 uri v GD Bitnje 
 

Prisotni: Tomaž Ogris, Maruša Langerholc, Robert Langerholc, Primož Ogris, 
Matej Dolenc, Zala Mesec, Stanislava Bevčič  

Opravičeno 
odsotni: 

/ 

Odsotni: Janez Kern 

 

 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 

1. Pregled osnutka zapisnika 4. redne seje  Osnutek zapisnika 4. seje, Priloga 1- 
povezava  

2. Realizacija nalog iz preteklih sej – Tekoče naloge, Priloga 2 - povezava 
3. Uporaba zasebne ceste, kot javne (B. S.) - najava prihoda na sejo, 

tematika: uporaba njihove zasebne ceste kot javne, pri Strahincu 
4. Prejeta pošta 

a. Eko otoki pri GD Bitnje (JP Komunala Kranj d.o.o.) Eko otoki, Priloga 3 
povezava 

 

b. MOP, Direkcija RS za vode - MOP, Vode, Priloga 4 - povezava 
 

c. (1) Stanislav Jesenovec - Predlog oz. informacija za vas: Pred prvim 
praznovanjem praznika KS Bitnje in ob 28. obletnic razglasitve samostojnosti 
oziroma pred dnevom državnosti sem pripravljen za predstavnike društev in 
krajane  KS Bitnje izvesti predavanje o uporabi simbolov in drugih 
prepoznavnostnih sestavin Slovencev, Slovenije, EU, občine in drugih. Bilo bi 
enako predavanje, kot sem ga izvedel ga Gorenjski muzej. 

 
d. (2) Stanislav Jesenovec - Predlogi , Jesenovec, Priloga 5, Predlogi - povezava 
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5. Pregled gradiva za sejo Mestnega sveta MOK (prejeto v elektronski 
pošti posebej) 

6. NRP (pregled končne verzije pred oddajo na MOK) NRP, Priloga 6 - 
povezava  

7. Informator KS Bitnje, izid 24.5.2019, predlogi za članke 
8. Majska tržnica v Stražišču - predstavitev KS Bitnje, določitev 

aktivnosti,  Povabilo na tržnico v Stražišču, Priloga 6 - povezava 
9. Razno 

 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje 
 
Na osnutek zapisnika 4. seje Sveta KS Bitnje  ni bilo pripomb. V glasovanje je bil podan 
naslednji sklep: 

Sklep 18/2019(2018-22): Sprejet je zapisnik 4. seje Sveta KS Bitnje, ki je bila  14. 3. 2019. 

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

 
 

2. Realizacija nalog iz preteklih sej 
 

- Sodelovanje KS v projektu EPK 2025.  
KUD Bitnje je bil predlog posredovan, bo sodelovalo. 
- Čistilna akcija, čiščenje struge potoka Žabnica. 
Čistilna akcija je bil izvedena, struga potoka Žabnica v okviru čistilne akcije očiščena, dopis 
na MOK za redno čiščenje struge je bil posredovan, čakamo na povratne informacije. 
- Vzdrževanje avtobusnih postaj je bilo vključeno v NRP KS Bitnje. 
- Sestanek z Občino Škofja Loka glede preusmeritve tovornega prometa iz ceste 

Kranj –Škofja Loka (trenutno ne poteka skozi Bitnje, Žabnico, želimo, da tako ostane);  
Sestanek je bil včeraj, skupaj s KS Žabnica. Rešitev je v izgradnji povezovalne ceste 
Industrijska cona Trata – Meja. KS Bitnje po pogovoru z županom občine Škofja Loka 
ugotavlja, da je občina Škofja Loka umestila povezovalno cesto v svoj OPN, le te pa naj ne 
bi bilo v trenutnem osnutku OPN-ja, ki je obravnavi na MOK. Povezovalno cesto mora v 
OPN vključiti tudi MOK, v dogovoru z občino Škofja Loka. KS Bitnje mora zato pozvati MOK, 
naj čim prej sprejme OPN, ki je v pripravi in se loti priprave novega, kamor naj vključi 
povezovalno cesto Industrijska cona Trata - Meja, skladno z dogovorom z občino Škofja 
Loka (izpostaviti na seji Sosveta za KS). Podana je bila pripomba, da je bilo na sestanku z 
občino Škofja Loka razbrati, da občina Škofja Loka veliko bolje skrbi za primestne KS kot 
občina Kranj, aktivnosti na podeželju so bolje vpeljane. 
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- Usmeritev luči javne razsvetljave (sestanek na MOK organizira R. Langerholc), naloga 

še ni bila realizirana. 
- ŠKP Bitnje; postopki za izvedbo projekta, legalizacijo. Potrebno se je dogovoriti za 

stavbno pravico na zemljišču, ki je v lasti RKC. Za pridobitev stališča RKC se 
organizira sestanek z duhovnikom v sestavi: T. Ogris, R. Langerholc, M. Dolenc.  
pravico na zemlji, ki je v lasti RKC, da bi bila dovoljena novogradnja čim bližje 

- Sprememba poštne številke za KS Bitnje (naloga ostaja). 
- Priprava novega projekta za vrtec v Bitnjah; KS Bitnje se zavzema za dodaten ločen 

vhod v vrtec, ki je dostopen zainteresirani javnosti v skupne dodatne funkcionalne 
prostore. KS Bitnje tudi želi vpogled v načrte za nov projekt vrtca. 

- Prometni znaki pri vrtcu, prostor za srečanje avtov pri Bauimexu, zbledeli 
prometne znaki (ogled na terenu) Miha Buh, MOK  

Pri bivši mesariji Oman in vrtcu se postavi znak za 30, ki utripa (poskusno). Na MOK se 
poda predlog, da se kupi več utripajočih znakov za omejitev 30, da jih ni potrebno menjati, 
prestavljati. Pred ovinkom mimo Kepicev se na tleh nariše dodaten znak. Pri Bauimexu bi 
delček zemljišča asfaltirali, da bi se avti lažje umikali. Opozorilo, da so tudi ob železniški 
progi še vedno postavljeni prometnih znaki v napačni smeri je bilo podano. 
- Organizacija prireditve ob krajevnem prazniku 22. 6. 2019 
Dodatne informacije: Pozdravni nagovor T. Ogris, glavni govor župan oziroma predstavnik 
MOK. Kot protokolarno darilo bi razdelili knjižico Lončkarji (z avtorjem se dogovori M. 
Dolenc, cca 500 izvodov-razdeli se tudi ob drugih priložnostih, materialne stroške pokrije 
KS), drevo se ne bo sadilo, skromna pogostitev bo. 
- Predstavitev ideje o dodatnem/informativnem označevanju hiš v vasi 
Čakamo na predstavitev osnovne idejne zasnove (razdelitev po četrtih). 
 
 

3. Uporaba zasebne ceste, kot javne (B. S.) 
 
B.S. se je predhodno najavila prihod na sejo – tematika: uporaba njihove zasebne ceste kot 
javne (mimo gostilna S.). Njihova cesta, ki je v zasebni lasti, se uporablja kot javna. Občasno 
prihaja do incidentov, zaradi prehitre vožnje in arogantnosti tujih uporabnikov. Želi, da se 
promet na tej cesti omeji in prosi za nasvet oziroma postavitev prometnih znakov. Člani 
SKSB so ji pojasnili, da prometne znake na zasebni cesti lahko postavi lastnik. Ljudje ne 
vedo, da je to zasebno zemljišče, gospe so svetovali, naj postavi ustrezne prometne znake 
na obe strani ceste (omejitev hitrosti, zasebna last, uporaba na lastno odgovornost, ocena 
stroška 200 €). Lahko uporabi še eno rešitev – na cesto nariše parkirišča, pravilno, 
preudarno narisana (ne od danes na jutri, da se ljudje ne bodo zaletavali v avtomobile na 
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parkirišču). Lastniki naj se o uporabi rešitve odločijo sami, je pa v takem primeru težko najti 
objektivno rešitev, ki bi ustrezala vsem. SKSB lahko krajane le osvešča (Objava 
»osveščevalnega« članka v Informatorju, z vključeno fotografijo in obvestilom, da to ni javna 
cesta, ampak zasebno zemljišče, naj se uporablja čim manj ter naj bodo krajani pri uporabi 
strpni., tako pri tej kot pri podobnih cestah v kraju, saj je takih primerov v vasi kar nekaj). 
 
 

4. Prejeta pošta 
 

a. Eko otoki pri GD Bitnje (JP Komunala Kranj d.o.o.)  
JP Komunala d.o.o. predlaga, da se eko otoki pri GD Bitnje odstranijo, saj je glede na 
narejeno analizo, na področju KS dovolj eko otokov. 
V okviru razprave je bil podan predlog, da se eko otoko umakne in prestavi znotraj vasi. 
Naredi se nov ekološki otok v Zg. Bitnjah, v »novem naselju«. Sprejet je bil naslednji sklep; 

Sklep 19/2019(2018-22): JP Komunala se poda predlog, da se eko otok pri GD Bitnje 
umakne in naredi nov eko otok v Zg. Bitnjah pri »novem naselju«, zemljišče 550/1 k.o. 
Bitnje. Zemljišče je v občinski lasti, ni zazidljivo, spada v Naturo 2000. Po odstranitvi eko 
otokov bi lahko na zemljišču ob GD Bitnje naredili parkirišča za uporabnike GD in postajo 
za »Kr s kolesom«. 

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

 
 

b. MOP, Direkcija RS za vode - MOP, Vode, Priloga 4 - povezava 
Obravnavan je bil dopis Ministrstva za okolje in prostor iz katerega je razbrati, da so za 
vzdrževanje strug in nabrežin odgovorni lastnik. Sprejet je bil naslednji sklep: 

Sklep 19/2019(2018-22): SKSB se je seznanil z dopisom Ministrstva za okolje in prostor v 
katerem je navedeno, da so za vzdrževanje strug in nabrežin odgovorni lastniki sami. 
Povzetek dopisa se objavi v Informatorju (pripravi M. Dolenc). Problematiko T. Ogris 
izpostavi tudi na Sosvetu KS. 

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

 
 

c. (1) S. Jesenovec - Predlog oz. informacija za vas:  
Pred prvim praznovanjem praznika KS Bitnje in ob 28.obletnici razglasitve samostojnosti oziroma 
pred dnevom državnosti, je krajan S. Jesenovec za predstavnike društev in krajane  KS Bitnje 
pripravljen izvesti predavanje o uporabi simbolov in drugih prepoznavnostnih sestavin Slovencev, 
Slovenije, EU, občine in drugih. Bilo bi enako predavanje, kot ga je izvedel ga Gorenjski muzej. 
SKSB je predlog obravnaval. V kolikor želi S. Jesenovec predavanje pripraviti prostovoljno, 
brezplačno za krajane, ga lahko izvede v prostorih KS Bitnje, na četrtek 19.6.2019 (pred 
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proslavo ob krajevnem prazniku KS Bitnje). Vabilo se objavi na spletni strani, FB in oglasnih 
deskah KS Bitnje. 

 
d. (2) Stanislav Jesenovec - Predlogi , Jesenovec, Priloga 5, Predlogi - povezava 

S. Jesenovec je posredoval naslednje predloge za ureditev v KS Bitnje: 
- izgradnja pločnika in kolesarske steze na relaciji Žabnica-krožišče-Delavski most; predlog 
je že vključen v NRP KS Bitnje 
- uvedbo javne razsvetljave najmanj ob cesti Žabnica-krožišče; predlog se vključi v NRP KS 
Bitnje 
- sanacija cestišča med krožiščem in delavskim mostom z diamantnim krožiščem vred; 
predlog je že vključen v NRP KS Bitnje 
- z zunanjimi in notranjimi strokovnjaki urediti podobo Bitnja na levi strani ob cesti 
Žabnica-krožišče; članek z namenom osveščanja krajanov o izgledu vasi ob glavni cesti in 
poziv k ureditvi lahko objavimo v Informatorju (objavimo fotografije, mikrolokacijo, da se 
lastnik na razbere, izpostavlja), gre za vaško okolje in vsi bi si želeli, da izgleda urejeno, tako 
za lastnike kot mimovozeče. 

 
 

5. Pregled gradiva za sejo Mestnega sveta MOK 
Gradivo vključuje med drugi odprtje novega NRP Vrtec Bitnje v višini 1,2 mio € - za izgradnjo 
vrtca. 

 
 

6. NRP  
Pregled končne verzije NRP KS Bitnje pred oddajo na MOK. Končni NRP KS Bitnje za 
posredovanje na MOK je pripravljen in je priloga tega zapisnika. 

 
 

7. Informator KS Bitnje 
Predviden izid nove številke je 24.5.2019. Predlogi za članke SKSB: vabilo na proslavo ob 
krajevnem prazniku in Direndaj, povzetek dopisa MOP o čiščenju strug in nabrežin (pripravi 
M. Dolenc). 
Pripravimo prošnjo za sponzoriranje Informatorja (PR obvestilo – M. Langerholc) in ga 
skupaj s cenikom pošljemo potencialnim oglaševalcem in na FB. 
 
 

8. Majska tržnica v Stražišču 
Povabilo KS Stražišče krajevnim skupnostim »desnega brega«, da imajo na tržnici svojo 
stojnico in predstavijo svoje aktivnosti (10.5.2019 od 17h do 19h); KS Bitnje se bo tržnice 
udeležila, predvidene so naslednje aktivnosti: 
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- vsaka KS ima svojo stojnico 
- kot predstavnika KS Bitnje nastopata Andrej Šifrer in Janko Proj (predstavitev Lončkarjev) 
- na stojnici predstavimo aktivnosti KS, povabimo na krajevni praznik 22.6. in Direndaj 
- na stojnici kakšen prigrizek, vinček (pripravi Štacunca, sponzor), flancati (Mirjana) 
- govor pripravi Tomaž (aktivnosti, zakaj se trudimo, bistveno, kratko) 
- preverimo zalogo daril KS za poslovne partnerje v GD (Mirjana) za na stojnico 
- KUD Bitnje razstavi svoja ročna dela 
 
 

9. Razno 
/ 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21:00 uri. 
 
Naslednja seja bo predvidoma 16. maja 2019. 
 
 
 

Tomaž Ogris, 
Predsednik Sveta KS Bitnje 

 
 
 
Priloga: 

- NRP KS Bitnje 
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