
 
 

 

Stran 1/4 
Krajevna skupnost Bitnje 

Številka: 16/SKSB_zapisnik/2018_22/8oktober2020 

 
OSNUTEK, potrjen 4. 3. 2021. 

Datum: 8. 10. 2020 

 
 

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

8. 10. 2020 ob 19.30 uri v GD Bitnje. 
 
 

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

Opravičeno 
odsotni: 

Janez Kern, Zala Mesec 

Odsotni: / 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Pregled osnutka zapisnika 15. redne seje Priloga 1, osnutek zapisnika 
2. Realizacija nalog iz preteklih sej  Priloga2, Naloge, POVEZAVA 
3. Prejeta pošta  

a. Podgane po vasi (priloga 3, odgovor Komunale Kranj) 
b. Prejeta pošta krajana 1 – hitra vožnja skozi Bitnje (priloga 4, prejeta 

pošta) 
c. Prejeta pošta krajana 2 – hitra vožnja skozi Bitnje (priloga 5, prejeta 

pošta) 
d. Prejeta pošta krajanke 3 – kurilna sezona, dim nad Bitnjami (priloga 

6, prejeta pošta) 
e. Prejeta pošta krajana 4 - hrupni pokrovi, jaški na cestah, zastajanje 

meteorne vode  (priloga 7, prejeta pošta) 
f. Prejeta pošta MOK: Žabnica - odstranitev naplavin v Zg.Bitnjah 

(priloga 8, prejeta pošta) 
4. Prejeto gradivo za sejo Sveta MOK, 14.10. 2020 Priloga 9, povezava do 

gradiva za sejo 

5. Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2020 
(imenovanje popisne komisije in sprejetje sklepa o začetku popisa) 
Priloga 10, povezava do gradiva za popis  

6. Izdaja nove številke glasila Informator 
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7. Novo leto  
8. Razno 

 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje 
Na osnutek zapisnika 15. redne seje SKSB ni bilo podanih pripomb. V glasovanje je 
bil podan in sprejet naslednji 

Sklep 45/2020(2018-22): Sprejet je zapisnik 15. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 17. 9. 
2020. 

Sprejet soglasno (ZA: 5, 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 
a. Podgane po vasi (priloga 3, odgovor Komunale Kranj) 

Posredovan odgovor JP Komunala Kranj se objavi v Informatorju, na spletni strani in 
FB. Deratizacija je bila opravljena po celih BItnjah spomladi. Ponovi se predvidoma 
jeseni. 

b. Prejeta pošta krajana 1 – hitra vožnja skozi Bitnje (priloga 4, prejeta 
pošta) 

c. Prejeta pošta krajana 2 – hitra vožnja skozi Bitnje (priloga 5, prejeta 
pošta) 

Člani SKSB so bili seznanjeni o prejetih dopisih glede hitre vožnje skozi Bitnje, 
katera se navezuje na SKSB in odgovorom, ki ga je posredoval predsednik KS 
Bitnje. 

d. Prejeta pošta krajanke 3 – kurilna sezona, dim nad Bitnjami 
(priloga 6, prejeta pošta) 

Krajanki je bil posredovan odgovor, da smo s problemom neustrezne uporabe kuriv 
seznanjeni, da SKSB lahko ukrepa le tako, da obvešča, kar je bilo tudi storjeno. 
Drugih pooblastil, možnosti KS nima. 

e. Prejeta pošta krajana 4 - hrupni pokrovi, jaški na cestah, 
zastajanje meteorne vode  (priloga 7, prejeta pošta) 
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Vloga krajana je bila posredovana v reševanje pristojnim službam Mestne občine 
Kranj (v nadaljevanju: MOK). 

f. Prejeta pošta MOK: Žabnica - odstranitev naplavin v Zg.Bitnjah 
(priloga 8, prejeta pošta) 

Obvestilo o začetku čiščenja struge potoka Žabnica v Zg. Bitnjah se objavi na spletni 
strani in FB. 
 
 

4. Prejeto gradivo za sejo Sveta MOK,14.10.2020 
Člani SKSB so se seznanili z gradivom za sejo Sveta MOK; hkrati je bil podan 
predlog, da se v letu 2021 poveča število sej svetov KS, za katere bodo člani 
upravičeni do povračila sejnin (do sedaj 4, v prihodnje 8 v enem letu). Na višino 
zneska sejnine za posamezno sejo ni bilo podanih pripomb, dosedanji znesek je 
sprejemljiv. 
 
 

5. Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 
31.12.2020 (imenovanje popisne komisije in sprejetje sklepa o 
začetku popisa)  

Predlagan in sprejet je bil naslednj sklep: 

Sklep 46/2020(2018-22): Sprejet je bil sklep o izvedbi rednega letnega popisa sredstev in 
obveznosti do virov sredstev KS Bitnje za leto 2020 in imenovanju popisne sestavine v 
sestavi: Janez Kern (predsednik), Maruša Langerholc (član), Robert Langerholc (član). 

Sprejet soglasno (ZA: 5, PROTI: 0, VZDRŽANIH: 0) 

 
 
 

6. Izdaja nove številke glasila Informator 
 

Okvirni datum za izdajo nove številke glasila KS Bitnje Informator je 10. december 
2020. Pripravi se terminski plan in pozove društva za posredovanje člankov. Za 
pripravo prispevka se pozove tudi župana. Predvideni prispevki SKSB: zeleni kotiček 
(M. Langerhholc), motenje posesti (M. Dolenc), izvedba komasacije in namakalni 
sistem (R. Langerholc), prispevek JP Komunala v povezavi z deratizacijo. 
Objavi se povabilo, da starši prijavijo svoje otroke za obdaritev (brezkontaktna 
izvedba SKSB). 
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7. Novo leto 
 

Glede na trenutno epidemološko sliko, novoletne večerje KS Bitnje tokrat ne bo. 
Predvidena je brezkontaktna novoletna obdaritev otrok (povabi se jih preko FB in v 
Informatorju, da se prijavijo), ki jo izvedejo člani SKSB. Prav tako je predvidena 
brezkontaktna obdaritev najstarejših krajanov ali pa se jim pošlje le voščilnica 
(izvedba M. Jekovec, kontaktira jo T. Ogris). Prireditev letos ne bo. 
 
 

8. Razno 
 

- Beljenje prostora KS v GD Bitnje; T. Ogris preveri pri predsedniku PGD, R. 
Langerholc pridobi predračun 

- na podlagi prijave krajanov, posredujemo prijavo na medobočinski inšpektorat 
glede neustreznega parkiranja pri GD Bitnje (lokacija, kjer je bil včasih eko 
otok); zaradi neustreznega parkiranja, tam živeči krajani nimajo pregleda pri 
izvozu na cesto 
 
 

 
 
 

Seja je bila zaključena ob 20:30 uri. 
 
 
 
      

Tomaž Ogris, 
Predsednik Sveta KS Bitnje 

 

 
 

 
 
 
 


