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Krajevna skupnost Bitnje 

Številka: 12/SKSB_zapisnik/2018_22/5marec2020 

 
OSNUTEK, potrjen na seji 7.5.2020. 

Datum:  5. 3. 2020 

 

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

četrtek, 5. 3. 2020 ob 19.30 uri v GD Bitnje. 
 

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

Opravičeno 
odsotni: 

Zala Mesec 

Odsotni: / 

 
 

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Pregled osnutka zapisnika 11. redne seje  
 

2. Realizacija nalog iz preteklih sej  
 

3. Prejeta pošta 
 

4. Čistilna akcija 2020 
 

5. Določitev datuma prireditev KS Bitnje in nosilcev izvedbe za 
posamezno prireditev: Prihod pomladi, Direndaj, Pohod na 
Blegoš, Praznovanje krajevnega praznika KS Bitnje 
 

6. Problematika ceste skozi vas v Spodnjih Bitnjah (R. 
Langerholc) 

 
7. Sklopi za razvoj vaških središč (T. Ogris) 

 
8. Razno 
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1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje 
 

Na osnutek zapisnika 11. redne seje SKSB ni bilo podanih pripomb. V glasovanje je bil 
podan in sprejet naslednji 

Sklep 38/2020(2018-22): Sprejet je zapisnik 10. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 21. 1 
2020. 

Sprejet soglasno (ZA: 6, 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) Naj prostovoljka, prostovoljec projekt 2019 
KS Bitnje posreduje predlog za krajanko gospo Marjano Jekovec, vodjo Krajevnega odbora 
RK Bitnje, ki poleg vodenja KORK Bitnje ob novem letu vsako leto organizira obdaritev 
najstarejših krajanov, v preteklosti je organizirala številne otroške delavnice za najmlajše, 
sodelovala z nastopi otroci pri različnih prireditvah KS Bitnje. 
 
3b) Vabilo na občni zbor DU Bitnje Stražišče 
Glede na termin, se Občnega zbora DU Bitnje Stražišče nihče izmed članov SKSB ne more 
udeležiti, posreduje se opravičilo. 
 

4. Čistilna akcija 2020 
 

Čistilna akcija na območju celotne Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) bo 28.3.2020. 
Sprejet je bil naslednji 

Sklep 39/2020(2018-22): KS Bitnje se tako kot v preteklosti, tudi letos vključi v čistilno 
akcijo, ki bo na območju celotne MOK potekala 28.3.2020, izvede se prijava. 

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

Krajane se na čistilno akcijo povabi preko spletne strani KS Bitnje, Facebooka, oglasnih 
desk po kraju in večjih plakatov, katere se pridobi pri organizatorju (nosilec izvedbe: P. 
Ogris). 
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5. Določitev datuma prireditev KS Bitnje in nosilcev izvedbe za 
posamezno prireditev: Prihod pomladi, Direndaj, Pohod na 
Blegoš, Praznovanje krajevnega praznika KS Bitnje 

 
Določeni so bili datumi prireditev KS Bitnje v letu 2020 in sicer: 

● Direndaj – sobota, 13.6.2020 (nosilec: T. Ogris). 
● Prihod pomladi za najstarejše krajane – se zaradi ukrepov COVID-19 letos ne 

organizira v spomladanskem terminu. V kolikor bodo okoliščine primerne, se prestavi 
na jesenski termin, datum se določi naknadno (nosilec: M. Langerholc) 

● Pohod na Blegoš – datum določi organizator pohoda (donacija KS za majice 
udeležencev). 

● Prireditev ob krajevnem prazniku – četrtek, 25.6.2020 (nosilec: M. Dolenc). 
Vabila za Direndaj in prireditev ob krajevnem prazniku so skupna (dvostranski letak) po vseh 
gospodinjstvih, motiv za krajevni praznik ostane enak kot lani (kozolec). 
Nosilci izvedbe posamezne prireditve izmed članov SKSB so določeni, ostali člani pri izvedbi 
sodelujejo. 
 
 

6. Problematika ceste skozi vas v Spodnjih Bitnjah (R. 
Langerholc) 

 
Del ceste v Spodnjih Bitnjah (k. o. 2132 BITNJE parcela 352/1 (ID 3135704)), kjer že dalj 
časa potekajo usklajevanja z lastnikom, da uredi cesto, ki poteka preko njegove parcele za 
normalno rabo, kot je bila do dne, ko  je zemljišče kupil. Na tem delu se kopičijo gradbeni 
odpadki, preklada zemlja in parkirajo gradbeni stroji. Večino stvari se dogaja na obstoječi 
makadamski poti, ki se jo že od nekdaj uporablja za namen pešpoti (šolarji), kolesarji in 
kmetijska mehanizacija. Ker je cesta ob deževnem vremenu polna blata, šolarji in prebivalci, 
ki jo uporabljajo, hodijo do kolen v blatu. Napoved lastnika je, da bo  cesto zaprl in 
onemogočil rabo, ki jo je imela cesta že od nekdaj. Pustil pa naj bi prostor za pešce. Bil bi pa 
pripravljen prodati del ceste občini, seveda po tržni ceni. 
Podana je prošnja na SKSB, da zadevo obravnava in posreduje predlog MOK, da uredi 
cesto na način, da bo primerna za rabo, ki jo je imela do sedaj, v dobro krajanov, ki jo 
uporabljajo. 

Sklep 40/2020(2018-22): KS Bitnje pozove MOK , da nemudoma pristopi k ureditvi razmer 
na cesti skozi Spodnje Bitnje (k. o. 2132 BITNJE parcela 352/1 (ID 3135704)), da bo 
cesta še naprej primerna za rabo, kot jo ima do sedaj (šolarji, kolesarji, kmetijska 
mehanizacija). 

Sprejet soglasno (ZA: 6, PROTI: 0, VZDRŽANIH: 0) 
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7. Sklopi za razvoj vaških središč (T. Ogris) 
 

KS Bitnje in KS Žabnica sta pripravila skupno prijavo za pridobitev sredstev za izvedbo 
projekta  »Razvoj vaških središč« (LAS, Program za razvoj podeželja, Evropska sredstva). 
Prijava je priloga tega zapisnika. SKSB je podal pripombo, ki se vključi v gradivo: »Gasilski 
dom Bitnje ni primeren prostor za organizacijo prireditev, sploh prireditev za otroke. Objekt 
nima primernih parkirišč in je lociran tik ob nevarni, zelo prometni regionalni cesti Kranj-
Škofja Loka.« Sprejet je bil  

Sklep 41/2020(2018-22): SKSB potrjuje skupno prijavo KS Bitnje in KS Žabnica za 
pridobitev sredstev za razvoj vaških središč, ureditev ustrezne infrastrukture preko 
projekta LAS, Program za razvoj podeželja, Evropska sredstva. V gradivo se vključi še 
pripomba podana s strani SKSB glede GD Bitnje. 

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

 
 

8. Razno 
/ 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20:30 uri. 
 
Naslednja seja bo predvidoma 16. aprila 2020. 
      
 
 

Tomaž Ogris, 
Predsednik Sveta KS Bitnje 

 

 
 
 
 

Priloga: 
- Skupna prijava KS Bitnje in KS Žabnica na projekt LAS 


