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Številka: 06/SKSB_zapisnik/2018_22/16maj019 
 

OSNUTEK, potrjen 13. 6. 2019 
 
Datum:  16. 5. 2019 
      

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

16. 5. 2019 ob 19.30 uri v GD Bitnje 
      

Prisotni: Tomaž Ogris, Maruša Langerholc, Robert Langerholc, Zala Mesec, 
Janez Kern 

Opravičeno 
odsotni: 

Matej Dolenc, Primož Ogris 

Odsotni: / 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 

 

1. Pregled osnutka zapisnika 5. redne seje  Osnutek zapisnika 5. redne seje, Priloga 1 - 

povezava 
 

2. Ponovna potrditev zapisnika 4. redne seje (vključene pripombe g. Jesenovca, 

prejete po elektronski pošti, označene z rdečo barvo) Osnutek popravka zapisnika 4. redne 

seje, Priloga 2 - povezava 
      

3. Realizacija nalog iz preteklih sej – Tekoče naloge, Priloga 3 - povezava 
 

4. Prejeta pošta 
a. Razpis za priznanje MOK za leto 2019 Razpis, Priloga 4 - povezava 
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b. Program Svit Prejeta pobuda, Priloga 5 - povezava 
 

c. Pismo ga. Pelko , Prejeto pismo s “prilogo”, Priloga 6 - povezava 
 

d. Ponudba za prodajo nepremičnine, MOK (V priponki vam pošiljam ponudbo za 

prodajo  nepremičnine, za katero ima MO Kranj predkupno pravico. Ker je zakonski rok 
za uveljavljanje predkupne pravice le 15 dni od oddaje vloge, vas prosim za mnenje v 
roku 5. delovnih dni, to je do 17.5.2019)  Zemljevid-povezava, priloga 7, Ponudba-
povezava, priloga 7 

 

5. Pregled gradiva za sejo Mestnega sveta MOK (prejeto v elektronski pošti 

posebej ) 
      

6. Razno 
a. Vabilo na arheološki izlet po Dolenjski Ponudba za izlet, Priloga 8 - povezava 

b. Obisk podžupana 
 

      

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. Seje 
 
Na osnutek zapisnika 5. redne seje Sveta KS Bitnje ni bilo podanih pripomb. V glasovanje je 
bil podan naslednji 

Sklep 20/2019(2018-22): Sprejet je zapisnik 5. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila  11. 4. 
2019. 

Sprejet soglasno (ZA: 5, PROTI: 0, VZDRŽANIH: 0) 

 
 

2. Ponovna potrditev zapisnika 4. redne seje 
 
            SKSB je obravnaval pripombe krajana S. Jesenovca na zapisnik 4. redne seje SKSB. 

Večina  pripomb je bilo potrjenih in vključenih v zapisnik. V glasovanje je bil podan naslednji 

Sklep 21/2019(2018-22): Ponovno se potrdi  zapisnik 4. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je 
bila  14. 3. 2019. 

Sprejet soglasno (ZA: 5, PROTI: 0, VZDRŽANIH: 0) 

 
      

3. Realizacija nalog iz preteklih sej 
● V NRP KS Bitnje se vključi predlog:  izgradnja pločnika od vrtca v Zg. Bitnjah 

do avtobusne postaje  oziroma krožišča v Zg. Bitnjah. 
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● Kaj postaviti v sredino krožišča v Zgornjih Bitnjah 
Na sejah SKSB so bili v preteklosti že podani različni predlogi, kaj postaviti v 
središče novega krožišča v Zg. Bitnjah (predlog krajinske arhitektke M. Kogovšek v 
sodelovanju z J. Proj, jambor z zastavami….). Zato je bila sprejeta odločitev, da se v 
duhu demokracije za predloge povpraša krajane Bitenj. Članek s pozivom krajanom 
bo objavljen v novi številki Informatorja KS Bitnje. Odločitev pa sprejeta jeseni, na 
podlagi odziva krajanov. 
Za pomoč pri odločitvi se S. Jesenovec naroči informativni predračun za postavitev 
jambora z zastavami – ne glede na to, kjer bi bil jambor postavljen. Na podlagi 
razprave je bil sprejet 
 

Sklep 22/2019(2018-22): S. Jesenovcu se naroči splošni informativni predračun stroškov za 
postavitev jambora ter zastave Slovenije (lokacija za postavitev še ni določena).  

Sprejet soglasno (ZA: 5, PROTI: 0, VZDRŽANIH: 0) 

 
 

4. Prejeta pošta 
 
a. Razpis za priznanje MOK za leto 2019 
Poda se predlog KS Bitnje – priznanje PGD Bitnje za 90 let delovanja. Rok za oddajo: do 
vključno 17.6.2019. 
 

 

b. Program svit  
Prejet je bil predlog za izvedbo predavanja o presejevalnem programu Svit v izvedbi 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE Kranj. V kolikor bi bil interes in dobimo dodatne 
informacije, se predavanje lahko organizira za krajane KS Bitnje v GD Bitnje. 
 

 
c. Pismo ga. Pelko (prispevek za spominsko slovesnost v Planici, kritika za nesodelovanje KS 

Bitnje pri prireditvi) 

Prispevek se posreduje ZB za vrednote NOB, OE Kranj. Ga. Pelko se posreduje dopis v 
katerem se zahvali za prispevek, posreduje informacijo komu je bil posredovan njen 
prispevek ter obrazloži,  da KS želi prispevati sredstva za prireditve, ki so namenjene 
širšemu krogu krajanov. 
 
d. Ponudba za prodajo nepremičnine, MOK 
Obravnavana je bila ponudbo za prodajo zemljišča parcelna številka 154/19 k.o. Bitnje, za 
katero ima MO Kranj predkupno pravico. Na podlagi razprave je bil sprejet je bil naslednji 

Sklep 23/2019(2018-22): Glede na to, da ima MO Kranj predkupno pravico ob prodaji 
zemljišča par. št. 154/19 k.o. Bitnje; KS Bitnje zavzema stališče, da bi MO Kranj morala 
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zemljišče odkupiti z namenom morebitne kasnejše menjave zemljišča za potrebe 
izgradnje Športno kulturnega parka Bitnje s pripadajočim otroškim igriščem v Spodnjih 
Bitnjah. 

Sprejet soglasno (ZA: 5, PROTI: 0, VZDRŽANIH: 0) 

      
      

5. Pregled gradiva za sejo Mestnega sveta MOK 
 
Na dnevnem redu je med drugim sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
izvedbenem prostorskem načrtu MOK. T. Ogris na seji Sosveta za KS izpostavi vprašanje ali 
KS na svojem območju lahko prepove nastanek deponij in izgradnjo dvostanovanjskih 
objektov. 
 

6. Razno 
      

a. Vabilo na arheološki izlet po Dolenjski  
Ponudba se objavi na spletni strani KS  Bitnje, lahko bi bila zanimiva za krajane Bitenj. 
      

b. Obisk podžupana  
T. Ogris je povedal, da je podžupan g. Robert Nograšek obljubil, da na povabilo lahko pride 
v vsako KS MOK na cca 3 urni obisk in ogled problemov na terenu. KS Bitnje na termin še 
čaka, na obisku naj bi bilo prisotnih čim več članov SKSB (nujno predsednik in 
podpredsednik). 
      
 
Seja je bila zaključena ob 20:45 uri. 

 

Naslednja seja bo predvidoma 13. junija 2019. 
      

Tomaž Ogris, 
Predsednik Sveta KS Bitnje 

 
Priloga: 

- NRP KS Bitnje 


