Številka: 08/SKSB_zapisnik/2018_22/12september019
OSNUTEK, potrjen na seji 17. 10. 2019
Datum: 12. 9. 2019

ZAPISNIK
8. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek,
12. 9. 2019 ob 19.30 uri v GD Bitnje
Prisotni:

Tomaž Ogris, Maruša Langerholc, Robert Langerholc, Janez Kern,
Matej Dolenc, Primož Ogris, Zala Mesec
Pri točkah 2 in 3a: Janko Proj, Ludvik Bambič, Slavo Kajzer, Matjaž
Oblak, Darko Zavrl

Opravičeno
odsotni:

/

Odsotni:

/

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled osnutka zapisnika 7. redne seje Priloga1_povezava_osnutekZAPISNIKA

2. Kaj postaviti v sredino krožišča, predlogi krajanov

(priloga 9, zbrani

predlogi_povezava, Priloga 9, foto, predlog Proj)

3. Prejeta pošta
-

ležeči policaji mimo Jezerška (priloga 3 - prejeta je bila pošta, P. Jezeršek,
zakaj so bile ležeče ovire odstranjene, Priloga3_povezava_MeritveZg.Bitnje)
vloga krajana za odkup parcele (Priloga4_povezava_dopis, Priloga4_povezava_2,
Priloga4_povezava_3, Priloga4_povezava_4)

-

MOP, Bauimex (Priloga5_povezava_MOP_Bauimex)
pismo o pravilni sklanjatvi “v Zg. Bitnju” (Priloga6_povezava_Pelko)-

4. Realizacija nalog iz preteklih sej – Priloga 2_povezava_naloge
5. Pregled gradiva za sejo Mestnega sveta MOK
6. Potrditev FN KS Bitnje za leti 2020 in 2021
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7. Razno

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. Seje
Na osnutek zapisnika 7. redne seje Sveta KS Bitnje ni bilo podanih pripomb. V glasovanje je
bil podan naslednji
Sklep 25/2019(2018-22): Sprejet je zapisnik 7. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 13. 6.
2019.
Sprejet soglasno (ZA: 7, PROTI: 0, VZDRŽANIH: 0)

2. Kaj postaviti v sredino krožišča, predlogi krajanov
Na KS Bitnje je bilo posredovanih 12 predlogov za postavitev v sredino novega krožišča v
Zg. Bitnju;
1

Replika glinenega lonca

2

Glede na to, da je tukaj že v času Rimljanov potekala pot oz cesta
bi v krožišče lahko postavili lesen hrastov steber na katerega bi
pritrdili table z imeni mest (v rimskem in slovenskem jeziku),
koliko km so oddaljeni ter čas za A. peš (ker tako so potovali v
času Rimljanov), B. avto.
Primer:
Lesen hrastov steber z
: 6 dni/days
označbami mest v
: 779 km - 8h 33 min
slovenskem in rimskem
Npr. ena tabla bi bila ROME - Rim
jeziku
Juvavum or Salisburgium (Salzburg)
Lentie - Linz
Oenipons - Innsbruck
Vindobona - Wien
... še nekaj mest iz Nemčije, Francije, Švice, Italije in seveda
Petovia, Emona in se kakšno mesto vse tja do Aten v Grčiji.

3
4
5
6
7

8

Mali Triglav
Vodna fontana
Zastava
Lonček
Ostane tako kot je
(kamenje kot simbol
Sorškega polje
zadostuje)
Kanglica za mleko
(lončkarji)

Replika glinenega lonca (povezava: Lončkarji)

En mali triglav, ker je že vse v kamenju
Najboljše vodno fontano
Drog z zastavo (slovensko in občinsko)
Lonček.
"Okrasitev" krožišča, naj bo taka, da ne bo potrebnega
vzdrževanja - brez trave, zelenja .... vse to zahteva roko, čas in
denar. Sorško polje je polno gramoza in kamenja, pa naj bo na
krožišču kamenje :)
Na sredi krožišča kanglica za mleko ker Bitenjčani smo lončkarji.
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9

Silhueta izdelovalca
loncev

10

Kip Martina Krpana

11
12

Silhueta izdelovalca loncev, v naravni velikosti, na ležaju, da se
obrača po vetru
Krožno križišče v Bitnjah ima zagotovo posebno simbolno moč.
Do njega je
sedanjo široko Škofjeloško cesto s pločnikom uredila Občina/MO
Kranj za časa
županovanja Vitomirja Grosa. Le ta si je (namesto spomenikov
revoluciji in
NOB) zamislim v središču Kranja štiri junake, opisane v
priloženem besedilu
iz mojega članka v Slovenskih novicah, napisanega na osnovi
njegove pisne
izjave. Predlagam, da v zahvalo za njegovo celovito razumevanje
za KS na
desnem bregu Save postavite v krožišče kip Martina Krpana, za
katerega je že
narejena predloga kiparja Kolmana, na priloženi sliki. Glede na
izrazite
demografske spremembe v naši okolici, je vsekakor potrebno
obuditi lik tega
vseslovenskega junaka.

Glineni lonec,
staroslovanski
Napis Bitnje

Glineni lonec, staroslovanski
Napis z imenom kraja Bitnje

Na sejo je samoiniciativno prišel tudi J. Proj, ki je podrobno predstavil eno izmed idej –
postavitev staroslovanskega lončka v sredino krožišča. Glede na to, da se je ideja oziroma
variacije ideje lonca pojavila v 4-ih predlogih, J. Proj pa je idejo podrobno predstavil in
argumentiral, je SKSB podprl idejo postavitve staroslovanskega lončka v sredino krožišča.
Sprejet je bil naslednji
Sklep 26/2019(2018-22): Na podlagi proučitve vseh prejetih predlogov za postavitev v
sredino krožišča, se v sredino krožišča v Zg. Bitnju postavi objekt - staroslovanski lonec
(idejna zasnova J. Proj). Za izvedbo sledijo naslednje aktivnosti:
- postavitev makete v krožišče in preverba na terenu, ali objekt sodi na sredino krožišča
- v primeru ustreznosti od Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) pridobiti sredstva
za izdelavo in postavitev objekta ter morebitna potrebna dovoljenja (ocena stroška cca
1.000 €),
- v prihodnosti postavitev informativne table na primerni lokaciji v bližini krožišča, za
zaokrožitev celotne zgodbe.
Sprejet soglasno (ZA: 7, PROTI: 0, VZDRŽANIH: 0)

3. Prejeta pošta
3a) Ležeče ovire mimo Jezerška
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Prejeta je bila pošta krajanke P. Jezeršek, zakaj so bile ležeče ovire v Zg. Bitnju odstranjene.
Na podlagi predloga za ponovno postavitev ležečih ovir, je bila na MOK posredovana
prošnja za meritev hitrosti. Iz rezultatov meritev je razvidno, da je bila povprečna hitrost 37
km/h, na osnovi katere se ne razbere potreba po ponovni postavitvi ležečih ovir na
predlagani lokaciji. % prekoračene hitrosti (nad 40km/h) je 8%.
Na seji sta bila prisotna tudi krajana, ki živita na tem območju (M. Oblak, D. Zavrl) in se s
ponovno postavitvijo ne strinjata, saj se jima ne zdi potrebna, hkrati povzroča hrup in škodo
na avtomobilih. Pojasnila sta, da so bile ležeče ovire odstranjene v času projekta Gorki. Po
njihovem posredovanju na MOK (dopis M. Oblak posreduje v vednost KS), po zaključku
projekta Gorki ležeče ovire niso bile postavljene nazaj, saj se s postavitvijo niso več strinjali
vsi, tam živeči krajani (tako kot se tudi ne strinjajo sedaj).
Mnenje SKSB je, da se trenutno glede na rezultate meritev in stališče krajanov, ki tam
živijo in bi morali ponovno podati soglasje za postavitev (ti so povedali, da soglasja
ne bodo dali), ležeče ovire ne postavijo nazaj. Na MOK se poda predlog za postavitev
merilnika hitrosti z opozorilom prekoračitve, ki predstavlja mehkejši ukrep, kot so
ležeče ovire. V kolikor se bo ugotovilo, da ta ukrep ne zadostuje, se bo ponovno
izvedlo meritve in ukrepalo dalje.
P. Jezeršek se posreduje informacija (po potrebi tudi rezultati meritev), informacijo poda T.
Ogris.
3b) Vloga za odkup parcele
Vloga krajanke M. Šmid je bila obravnavana. SKSB nima zadržkov do prodaje. Vlogo naj
posreduje na MOK, ki je pristojna za izvedbo postopkov prodaje (kontakt: K. Kastelic).
3c) MOP, Bauimex
Ministrstvo za okolje in prostor je posredovalo informacijo, da je ponovno vlogo KS Bitnje in
KS Stražišče za pregled potrebnih dovoljenj za ograditev potoka Žabnica v Zg. Bitnju pri
Bauimexu odstopilo v obravnavo Direkciji za vode RS.
3d) Pismo o pravilni sklanjatvi “v Zg. Bitnju”
Prejeto opozorilo krajana na pravilno sklanjatev je vzeto na znanje in bo v prihodnje
uporabljeno pri objavah na spletni strani in FB KS Bitnje.

4. Realizacija nalog iz preteklih sej
Podatki o opravljenih/neopravljenih nalogah so ažurirani v preglednici »tekoče naloge-lista«.

5. Pregled gradiva za 8. sejo Mestnega sveta MOK
Tokrat se gradivo za obravnavo na seji Mestnega sveta MOK ne navezuje na KS Bitnje.
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6. Potrditev FN KS Bitnje za leti 2020 in 2021
Sklep 27/2019(2018-22): SKSB je ponovno potrdil predlog Finančnega načrta KS Bitnje za
leti 2020 in 2021, katerega je obravnaval in potrdil že na svoji 1. dopisni seji dne 4. 9.
2019.
Sprejet soglasno (ZA: 7, PROTI: 0, VZDRŽANIH: 0)
Kljub potrditvi FN KS Bitnje za leti 2020 in 2021 je bilo izpostavljeno, da so sredstva, katera
so na voljo KS za opravljanje redne dejavnosti prenizka. Problematiko bo T. Ogris izpostavil
na Sosvetu za KS.

7. Razno
7a) Uvoz v Spodnje Bitnje (pri Baronu)
J. Kern je opozoril na problematičen uvoz (ozek, luknje) v Sp. Bitnjah pri gostilni Baron. Na
MOK (M. Buh) posredujemo dopis za oceno stanja, ureditev in razširitev uvoza v Sp. Bitnjah.
7b) Vodno varstveno območje za zajetje Sorško polje (VVO Sorško polje)
R. Langerholc je SKSB seznanil, da je iniciativa, sestavljena iz krajevnih skupnosti (KS) na
Sorškem polju podale pripombe na osnutek Uredbe, ki uveljavlja VVO Sorško polje, da se le
ta v obsegu, kot je predlagano ukine. Stališče je bilo predstavljeno tudi na Ministrstvu za
okolje in prostor (predstavniki iniciative KS, župan MOK), kjer je bila pridobljena informacija,
da občina Škofja Loka z vrtino posega na območje Sorškega polja, MOK z namenom, da
zaščiti svojo vrtino, svoj vodni vir. Župan M. Rakovec je obljubil, da se bo povezal z
županom občine Škofja Loka z namenom, da občina Škofja Loka najde drug vir za vodo.
Gre za vodni vir za območje Škofje Loke, posledice omejitev, ki so z njim povezane pa bi
imeli na našem območju. Mnenje iniciative KS je, da so občani premalo obveščeni o vsebini
in posledicah uveljavitve VVO Sorško polje. Vsebina bo zato objavljena v Gorenjskem glasu.
O nadaljnjih akcijah, ukrepih iniciative KS bo R. Langerholc SKSB seznanjal na prihodnjih
sejah SKSB.
7c) Predpisi za nove ceste
R. Langerholc je opozoril na zahteve, ki jih postavlja MOK pri novih cestah znotraj naselij. Ali
obstaja na MOK predpis, kjer so določena pravila pri načrtovanje cest – »pravila za umirjen
promet«: širina, pločnik za kolesarje in pešce, kolesarske steze ? KS Bitnje predlaga, da
pravila za nove ceste vključujejo: 4m cestišča, 1m pasu za kolesarje. Naredi se razširitev, ki
je označena s črto in omogoča umik. Tako ni potrebno umikanje na pločnik. Predpisovanje
pločnikov ni smiselno, saj so v Bitnjah ceste znotraj naselja preozke (poslati predlog,
vprašanje v obliki dopisa na MOK, KS Bitnje predlaga tak način reševanja v prihodnje).
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7d) Pločnik od krožišča v Zg. Bitnjah do Save
Izpostavljena je bila pobuda za ureditev pločnika od krožišča v Zg. Bitnju do podjetja
Goodyear Sava d.o.o. na Laborah.

Seja je bila zaključena ob 21:10 uri.
Naslednja seja bo predvidoma 17. oktobra 2019.

Tomaž Ogris,
Predsednik Sveta KS Bitnje

-
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