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Številka: 11/SKSB_zapisnik/2018_22/23januar2020 

 
 

OSNUTEK, potrjen na seji 5.3.2020 
 
Datum:  23. 1. 2020 

 
 
 

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

četrtek, 23. 1. 2020 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 10. redne seje  
2. Realizacija nalog iz preteklih sej  
3. Prejeta pošta 
4. Pregled gradiva za sejo Mestnega sveta MOK 
5. Poziv k ukrepanju, problematika tovornega prometa 
6. Avtobusne postaje-zamenjava 
7. Civilna iniciativa za zeleno Stražišče, odgovor Gasilski 

reševalni službi Kranj 
8. Inventura 
9. Obrazložitev realizacije finančnega načrta KS Bitnje za leto 

2019 
10. Izplačilo sejnin članom Sveta KS Bitnja za leto 2020 
11. Razno 
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1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje 
Na osnutek zapisnika 10. redne seje SKSB ni bilo podanih pripomb. V glasovanje je bil 
podan in sprejet naslednji 

Sklep 32/2019(2018-22): Sprejet je zapisnik10. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 21. 
11. 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 
/ 
3a) Prejeto pismo in voščilo ga. Pelko 
SKSB je obravnaval prejeto voščilo in pripombe družine Pelko. Pripombe se vključijo med 
nerealizirane naloge (preveri se vonj po kanalizaciji, ropotajoči pokrovi). 
 
3b) Predkupna pravica (MOK) 
SKSB je obravnaval ponudbo za prodajo  nepremičnine št. 1543 in 1547/3 k.o. Bitnje, za 
katero ima MOK predkupno pravico. Soglasno je bil sprejet  

Sklep 33/2019(2018-22): Mestni občini Kranj se predlaga nakup obravnavane 
nepremičnine (št. 1543 in 1547/3 k. o. Bitnje) za morebitno zamenjavo z zemljiščem v 
lasti RKC (Rimokatoliške cerkve) na igrišču v Spodnjih Bitnjah (za potrebe izgradnje 
Športno kulturnega parka Bitnje). 

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

 

4. Pregled gradiva za sejo Mestnega sveta MOK, 29. 1. 2020 
SKSB se je seznanil z gradivom za sejo Mestnega sveta MOK. Na dnevnem redu ni točk, ki 
bi bile povezane s KS Bitnje. 
 

5. Poziv k ukrepanju, problematika tovornega prometa 
Prejet je bil poziv krajanov Sp. Bitenj za ureditev problematike na cesti Kranj-Škofja Loka 
skozi Bitnje; prevelika gostota prometa in preveč tovornega prometa, negativno vplivata na 
kvaliteto življenja krajanov, ki živijo v neposredni bližini ceste. 
SKSB se skupaj z sosednjimi KS trudi za rešitev opisane problematike, na to opozarja MOK 
in pristojne službe. Odziv MOK je, da gre za državno cesto in bi problematiko morala 
reševati država. 
Na podlagi obravnavane pošte je bil sprejet dogovor, da se ponovno sestavi dopis v katerem 
se opiše stanje na regionalni cesti Kranj-Škofja Loka skozi Bitnje. Na cesti ni pločnikov, 
kolesarske stez, gostota tovornega prometa je prevelika. Priložijo se dokazila (fotografije). 
Vključi se tudi pobuda za omejitev tovornega prometa nad 7,5 ton. Dopis se posreduje na 
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MOK, Občino Škofja Loka, Ministrstvi za infrastrukturo in v vednost krajanom, ki so 
posredovali poziv. Pripravi: R. Langerholc (skupaj s KS Žabnica in KS Stražišče). 
 

6. Avtobusne postaje - zamenjava 
T. Ogris je podal predlog, da bi obstoječe avtobusne postaje v KS Bitnje zamenjali z 
steklenimi, aluminijastimi, kakršne so povsod po Kranju. Podjetje Metropolis jih postavi 
brezplačno in v zameno za plakatiranje brezplačno tudi vzdržuje. V okviru obravnave 
predloga so bili podani pomisleki glede reakcije krajanov in umestitve takih avtobusnih postaj 
v vaško okolje. Na podlagi obravnave je bil sprejet naslednji 

Sklep 34/2019(2018-22): MOK se pošlje prošnja za obnovo obstoječih avtobusnih postaj v 
KS Bitnje. V kolikor obnova obstoječih avtobusnih postaj ni smotrna, se predlaga 
postavitev novih steklenih aluminijastih avtobusnih postaj (enakih, kot so v Kranju). Poda 
se vloga za 10 avtobusnih postaj (vseh v KS Bitnje). 

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

 

7. Civilna iniciativa za zeleno Stražišče, odgovor Gasilski 
reševalni službi Kranj 

SKSB se je seznanil s stališči Civilne iniciative za zeleno Stražišče (v nadaljevanju: Civilna 
iniciativa) glede industrijske cone Laze (v nadaljevanju: IC Laze), ki vključuje poročilo GRS 
Kranj. Mnenje SKSB je, da v večini podpira stališča Civilne iniciative ter da podjetja Ekol in 
Livarna Blisk ne sodita v Industrijsko cono Laze, saj je iz posredovane dokumentacije 
razbrati, da ne poslujeta po predpisih oziroma s svojim poslovanjem negativno vplivata na 
okolje. SKSB sicer ne nasprotuje delovanju gospodarskih subjektov v IC Laze, le ta pa 
morajo poslovati skladno s predpisi, brez negativnega vpliva na okolje in zdravje ljudi, ki 
živijo v bližini (KS Stražišče in KS Bitnje). Problematično je tudi dejstvo (v primeru nesreč), 
da je lega KS Bitnje nižja od IC Laze. 
 

8. Inventura  
Popisna komisija v sestavi Janez Kern (predsednik), Maruša Langerholc (član) in Robert 
Langerholc (član) je predstavila Poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev 
na dan 31.12.2019 na podlagi katerega je bil sprejet  

Sklep 35/2019(2018-22): Potrdi se Poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov 
sredstev KS Bitnje na dan 31.12.2019 in sklep o likvidaciji popisnih razlik (odpiše se 
prenosni računalnik HP 8570p in HP multifunkcijska naprava). 

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

 

9. Obrazložitev realizacije finančnega načrta KS Bitnje za leto 2019 
SKSB se je seznanil z Obrazložitvijo realizacije finančnega načrta KS Bitnje za leto 2019 in 
sprejel naslednji 
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Sklep 36/2019(2018-22): Potrdi se dokument »Obrazložitev realizacije finančnega načrta 
KS Bitnje za leto 2019«. 

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

 

10. Izplačilo sejnin članom Sveta KS Bitnje za leto 2020 
Glede izplačila sejnin v letu 2020 je SKSB sprejel naslednji 

Sklep 37/2019(2018-22): V proračunskem letu 2020 se članom SKSB izplačuje sredstva za 
izplačilo nagrade za udeležbo in opravljeno delo na seji sveta krajevne skupnosti (za 
največ 4 seje letno), ki so planirana v FN KS za leto 2020 in so zagotovljena v proračunu 
MO Kranj za leto 2020 in znašajo v višini 728 EUR oziroma v nominalnem  bruto znesku 
za predsednika 41,52 EUR/sejo in za člana 20,76 EUR/sejo. 

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

 
11. Razno 

 
- Vodovarstveno območje Sorško Polje (VVO Sorško polje) 
R. Langerholc je podal informacijo o nadaljnjem poteku aktivnosti za preprečitev uveljavitve 
VVO Sorško polje; Glede na vpliv industrije in drugih negativnih dejavnikov (industrijski cona 
Trata in Laze, odlagališča industrijskih odpadkov, zasute gramozne jame,…), ki so prisotni 
na območju ali v bližini VVO Sorško polje, bi bilo potrebno preveriti ali je območje sploh 
primerno za izgradnjo vrtine (3.reda). Uredba, ki določa vzpostavitev VVO Sorško polje 
pomeni velike omejitve za kmete, ne vključuje/upošteva pa potencialnih negativnih vplivov 
okolja za vrtino na tem območju – industrijski odpadki, tovorni promet, železnica,… 
 
Seja je bila zaključena ob 20:30 uri. 
 
Naslednja seja bo predvidoma 5. marca 2020. 
     
 
 
 

Tomaž Ogris, 
Predsednik Sveta KS Bitnje 

 


