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Številka: 15/SKSB_zapisnik/2018_22/17september2020 

 
OSNUTEK, potrjen 8. 10. 2020. 

Datum:  17. 9. 2020 

 
 

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

17. 9. 2020 ob 19.30 uri v GD Bitnje. 
 
 

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

Opravičeno 
odsotni: 

/ 

Odsotni: / 

 
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 

 

1. Pregled osnutka zapisnika 14. redne seje Priloga 1, osnutek zapisnika 
 
2. Realizacija nalog iz preteklih sej  Priloga2, Naloge, POVEZAVA 
 
3. Prejeta pošta  

 
a.  Podgane po vasi  (priloga 3, posredovana po elektronski pošti, prejeto 13.9.2020) 

 
4. Prejeto gradivo za sejo Sveta MOK, 16.9.2020 Priloga 4, povezava do gradiva 

za sejo 
 

5. Problematika motenja posesti v KS Bitnje (M. Dolenc) 
 
6. Prerazporeditev sredstev, namenjenih prireditvam (M. Dolenc) 
 
7. Nakup zastave 
 
8. Razno 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje 



 
 

 

Stran 2/4 
Krajevna skupnost Bitnje 

Na osnutek zapisnika 14. redne seje SKSB ni bilo podanih pripomb. V glasovanje je 
bil podan in sprejet naslednji 

Sklep 44/2020(2018-22): Sprejet je zapisnik 14. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 11.  
6. 2020. 

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«. 
 
T. Ogris je povedal, da bo postavitev javne razsvetljave na Šutno poskusil vključiti v 
projekt “Pametnih točk” na področju Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK). 
Prav tako bo za v vključitev v projekt “Pametne točke”podal predlog za namestitev 
senzorjev na ekološke otoke, za poziv na praznenje, ko so zabojniki polni. 
 
Dopis iz zadnje številke Informatorja o kurjenju odpadkov (M. Dolenc) se posreduje 
tistim krajanom, za katere presodimo, da je potrebno (v nabiralnik). 
 
J. Kern je podal predlog, da se pri gozdu v Sp. Bitnjah obnovi tabla z zemljevidom. 
Potrebno se je odločiti ali se tablo obnovi ali odstrani. Iinformacije potrebne za 
odločitev, pridobi J. Kern. 
 
R. Langerholc je podal informacijo, da se na pobudo KS Jošt postavljajo table 
“kultura obnašanja v gozdovih”. Predlagal je, da se akciji pridruži tudi KS Bitnje in se 
določijo lokacije tabel. 
 
 

3. Prejeta pošta 
 

a)  Podgane po vasi 
Krajanka T. Oblak je opozorila na problem podgan na območju Zgornjih Bitenj. T. 
Ogris je podal informacijo, da so bile s strani Komunale Kranj v odtočne cevi 
nameščene vabe na lokacijah, na katere so nas krajani že opozorili (Srednje Bitnje, v 
bližini eko otokov).  
Glede na to, da se problematika tiče celotnega kraja, bo preveril takoj na MOK, 
kakšna je možnost za takojšno izvedbo deratizacije po celotnem kraju. V kolikor ne 
bo ustrezne rešitve do prihodnjega meseca, se bo o nastali situaciji obvestilo 
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Zdravstveni inšpektorat ali NIJZ. Glavna razloga za porast števila podgan so biološki 
odpadki, ki jih krajani ne odlagajo ustrezno ter zaraščena struga potoka Žabnica.  
M. Dolenc ažurira star dopis glede deratizacije in se ga ponovno pošlje na MOK. 
 
 

4. Prejeto gradivo za sejo Sveta MOK, 16.9.2020 
Med gradivom za sejo je bila med drugim potrditev odkup parcele oziroma izvzem iz 
javnega dobra v Bitnjah (parcela 2715/42 k.o.2132 Bitnje). KS Bitnje na to ni imela 
pripomb, lahko se proda zainteresirani osebi. 
 
Drugih točk v povezavi s KS Bitnje med gradivom za sejo Sveta MOK ni bilo. 
 
 

5. Problematika motenja posesti v KS Bitnje (M. Dolenc) 
M. Dolenc je predstavil situacijo motenja posesti, ki jo je doživel na svojem domu.  
Opisana situacija ni osamljen primer v Bitnjah in je bila tudi prijavljena na policijo. Do 
sedaj sta poznana vsaj 2 taka primera. Oseba, živeča v Srednjih Bitnjah (bivši bife 
Zora), je ponoči opazovala skozi nadstrešno okno na tuji posesti mladoletno dekle. 
 
M. Dolenc bo situacijo predstavil v naslednji številki glasila Informator. Hkrati se 
pripravi tudi opozorilo, obvestilo za FB - da v Bitnjah živeča oseba opazuje mlada 
dekleta pri spanju na tujih posestih. Naj bodo krajani pozorni, še posebej pa naj 
javijo, če imajo podobno izkušnjo. Objava naj se najprej objavi na FB strani PU 
Kranj, zaradi večjega števila sledilcev (kontakt posreduje P. Ogris), potam pa deli na 
FB stran Informator KS Bitnje in tudi v čim večji meri dalje. Objavo pripravi M. 
Langerholc. 
 

6. Prerazporeditev sredstev, namenjenih prireditvam (M. Dolenc) 
Glede na to, da se v letošnjem letu niso in se predvidoma tudi ne bodo porabila 
sredstva, namenja prireditvam, so bili podani naslednji predlogi za porabo teh 
sredstev: 

- v prihodnje se v  okviru krajevnega praznika KS Bitnje lahko organizira pohod 
na Jošta, pri križu pa se v ta  postavi nemen postavi (kupi) klopca (predlog 
podal M. Dolenc) 

- nakup drobnega inventarja za pogostitev pogostitev (seznam pripravi M. 
Langeholc) 

- nakup novega sesalca za prostore KS  
- nakup nove multufunkcijske naprave (tiskalnik, fotokopirc in skener) 
- nakup zastav 
- nekaj za otroke (ali pa za vsako družino) 
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7. Nakup zastav 
Podan je bil predlog za nakup 3 zastav: slovensko, občinsko in EU (preveri se cene, 
pridobi ponudbo pri podjetju SINGUM na Grencu). 
 
 

8. Razno 
- T. Ogris je podal informacijo, da je bil razpis za izgradnjo vrtca v Zgornjih 

Bitnjah ponovoljen, vrtec ne bo montažen, ampak zidan. 
 

- M. Dolenc je podal predlog, da se na pokopališču v Bitnjah, ob robu posadi 
visokorosla drevesa, za senco na pokopališču (za starejše ljudi). T. Ogris bo 
predlog podal na seji Sosveta za KS (v okviru projekta modernizacija 
pokopališč) 

 
- R. Langerholc je predstavil informacije iz Sosveta za KS glede novih 

vsebinskih aktivnosti na področju sodelovanja med MOK in krajevnimi 
skupnostmi: na MOK se uredi prostor za arhiv vseh KS, uvedena bo E-
inventura, uveden bo pregled obstoječih pogodb in priprava novih, spletne 
strani KS bodo vključene na eno skupno spletno stran, postavitev enotnih 
oglasnih desk po vseh KS, oblika sodelovanja s sveti KS se razdeli na mestne 
in primestne, delovanje KS se predstavi v Kranjskih novicah (Gorenjski glas), 
ureditev kulturnih domov KS, ureditev športnih površin, projekt pokopališče 
podeželja, projekt Zeleni krog Kranja 

 
 

Seja je bila zaključena ob 20:15 uri. 
 
Naslednja seja bo predvidoma 8. oktobra 2020. 
 
      

Tomaž Ogris, 
Predsednik Sveta KS Bitnje 

 

 
 


