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Krajevna skupnost Bitnje 

Številka: 10/SKSB_zapisnik/2018_22/23november019 

 
OSNUTEK, potrjen 23.1.2020. 

Datum:  21. 11. 2019 

 

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

četrtek, 21. 11. 2019 ob 19.30 uri v GD Bitnje. 
 

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

Opravičeno 
odsotni: 

 

Odsotni: / 

 
 

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Pregled osnutka zapisnika 9. redne seje  
 

2. Realizacija nalog iz preteklih sej  
 

3. Prejeta pošta 
 

4. Pregled gradiva za sejo Mestnega sveta MOK 
 

5. Nova številka Informatorja  
 

6. Novo leto (kar še ni dogovorjeno) 
 

7. Vodovarstveno območje Sorško polje  
 

8. Prepoved tranzitne vožnje tovornjakov skozi Bitnje (predlog 
krajana) 
 

9. Rezultati meritev hitrosti v Srednjem Bitnju  
 

10. Razno 
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1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje 
Na osnutek zapisnika 9. redne seje SKSB ni bilo podanih pripomb. V glasovanje je bil podan 
in  sprejet naslednji 

Sklep 30/2019(2018-22): Sprejet je zapisnik 9. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila  17. 
10. 2019. 

Sprejet soglasno (ZA: 7, PROTI: 0, VZDRŽANIH: 0) 

 
 

2. Realizacija nalog iz preteklih sej 
Podatki o opravljenih/neopravljenih nalogah so ažurirani v datoteki »Tekoče naloge-lista«. 
 
 

3. Prejeta pošta 
/ 
 

4. Pregled gradiva za sejo Mestnega sveta MOK 
SKSB se je seznanil z gradivom za 11. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj. Gradivo 
vključuje tudi Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja EUP 
BI 42/1 Zgornje Bitnje (vključuje 4 nove hiše).  Na osnutek dokumenta člani SKSB niso imeli 
pripomb. Podan je bil le pomislek o smotrnosti priprave tako obsežnega dokumenta za 
izgradnjo 4 hiš. 
V okviru gradiva za 11. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) je 
predstavljena tudi kandidatura za projekt Kranj Evropska prestolnica kulture 2025.  Iz KS 
Bitnje se na projekt prijavi KUD Bitnje. 
 

5. Nova številka Informatorja 
Rok za oddajo člankov je 24.11.2019. Zbirajo se dodatni predlogi člankov za objavo. Med 
drugim se predstavijo tudi rezultati meritev hitrosti (v Zgornjih in Srednjih Bitnjah) in krajane 
pozove k strpni in umirjeni vožnji. 
 

6. Novo leto 
Novoletno druženje KS Bitnje bo predvidoma 12.12.2019 v prostorih KS Bitnje v GD Bitnje. 

 
7. Vodovarstveno območje Sorško Polje (VVO Sorško polje) 

R. Langerholc je povedal, da še naprej potekajo aktivnosti, s katerimi se želi preprečiti 
uveljavitev Uredbe o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane 
(v nadaljevanju: Uredba), katera vzpostavlja VVO Sorško polje. 
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Opravljen je bil še en sestanek na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v 
nadaljevanju: MK), kjer je bilo ugotovljeno, da je na vodovarstvenih območjih  izpad pridelka 
40%. Državna nadomestila niso ustrezno urejena 100 €/ha (ne tako kot npr. v Avstriji, kjer 
nadomestilo plača vzdrževalec vodnega vira - komunalno podjetje in znese 2.600-2.900 
€/ha). Strošek nadomestila pa se bo v prihodnosti po vsej verjetnosti prevalil na uporabnika 
(vodarina). 
Uredba je v medresorskem usklajevanju, v najslabšem primeru bo v veljavi do konca leta. 
MK aktivnosti proti uvedbi podpira. R. Langerholc je predlagal, da se zaradi predstavljenih 
dejstev vzpostavitev vodovarstvenih območjih v prihodnje ustavi. Točka na temo VVO 
Sorške polje bo obravnavana na Mestnem svetu MOK. MOK aktivnosti proti vzpostavitvi še 
ni izvedla, uradne dokumetnacije na to temo ni izdala. MOK bi morala izkazati nedvoumno 
nasprotovanje uvedbi Uredbe in to tudi potrditi na Mestnem svetu MOK. 
 

8. Prepoved tranzitne vožnje tovornjakov skozi Bitnje 
Zaradi vse bolj pereče problematike tranzitne vožnje tovornjakov skozi Bitnje, je bil 
predstavljen predlog krajana, da se omeji tranzitni promet skozi Bitnje - razen za dostavo. 
Člani SKSB so podani predlog obravnavali in sprejeli naslednji  

Sklep 31/2019(2018-22): Svet KS BItnje se strinja s predlogom prepovedi tranzitne vožnje 
skozi Bitnje (razen za dostavo in lokalni promet). Na MOK (M. Buh) se posreduje prošnja 
za postavitev ustreznih prometnih znakov na začetku vasi. 

Sprejet soglasno (ZA: 7, PROTI: 0, VZDRŽANIH: 0) 

 

9. Rezultati meritev hitrosti v Srednjem Bitnju  
Rezultati meritev v Srednjih Bitnjah od Omana do gozda (hiš.št. 109a-133) so pokazali, da 
so bile meritve hitrosti presežene v 43%. Graf rezultatov bo objavljen v Informatorju. 
 

10. Razno 
/              

 
Seja je bila zaključena ob 20:50 uri. 
 
Naslednja seja bo predvidoma v mesecu januarju 2020. 
      

Tomaž Ogris, 
Predsednik Sveta KS Bitnje 

 


