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Krajevna skupnost Bitnje 

Številka: 17/SKSB_zapisnik/2018_22/4marec2021 

 

OSNUTEK, potrjen 20. 5. 2021 

Popravek zapisnika na 22. redni seji 7. 4. 2022, popravek točke 10. 

 

Datum:  4. 3. 2021 

 

 

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

4. 3. 2021 ob 19.30 uri v GD Bitnje. 

 

 

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

Janez Kern, Zala Mesec 

Opravičeno 

odsotni: 

Maruša Langeholc 

Odsotni: / 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev osnutka zapisnika 16. redne seje Priloga1, osnutek 

zapisnika POVEZAVA 

 

2. Potrditev sklepa 2. dopisne seje Sveta KS Bitnje, 18.11.2021;“Svet KS Bitnje 

potrjuje Rebalans finančnega načrta KS Bitnje za leto 2021 z obrazložitvijo.” Priloga2, 

gradivo 2. dopisne seje POVEZAVA 
 

3. Potrditev sklepa 3. dopisne seje Sveta KS Bitnje, 9.2.2021; “V proračunskem 

letu 2021 se članom sveta KS Bitnje, sredstva za izplačilo nagrade za udeležbo in opravljeno 

delo na seji sveta KS (za največ 8 sej letno), ki so planirana v finančnem načrtu KS za leto 

2021 in so zagotovljena v proračunu MO Kranj za leto 2021 in znašajo v višini 1.456 EUR 

oziroma v nominalnem  bruto znesku (za eno sejo) za predsednika 41,52 EUR in za člana 

20,76 EUR: IZPLAČUJE “ Priloga3, gradivo 3. dopisne seje POVEZAVA 

 

4. Realizacija nalog iz preteklih sej  Priloga4, Naloge, POVEZAVA 

 

5. Prejeta pošta  

 

https://drive.google.com/file/d/1Jr2gslq1gy6L8pOJpb57Nk3Vw3VAcTzl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jr2gslq1gy6L8pOJpb57Nk3Vw3VAcTzl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WgtN5kZY_aRg7ghBPlMuZPBPfR5x-psp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WgtN5kZY_aRg7ghBPlMuZPBPfR5x-psp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17iYsY_m_IuaOBGRs3piZO5OZ2SM6nE_Y?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=16XoEoVW8kjH2Wiblp2NXdZtZl0sQJk2av5WAQlsBE6w
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a. Prejeta pošta krajanke – Čiščenje cest in meteornih jaškov Priloga5, prejeta 

pošta POVEZAVA 
 

Odgovor Mestne občine Kranj krajanki: ČIŠČENJE CEST IN METEORNIH JAŠKOV  

Opis zadeve: Zanima me, kdaj bomo v Bitnjah prišli na vrsto za čiščenje cest in čiščenje 

meteornih jaškov, ki so polni peska.  

Odgovor Mestne občine Kranj: Spoštovani, čiščenje bo opravljeno po koncu zimske 

sezone, torej po 15. marcu 2021. Vas pa prosimo, da se v prihodnje z zadevami, za 

katere je pristojna Komunala Kranj (odpadki, deratizacija, zimska služba, čiščenje cest 

…), obrnete neposredno na Komunalo Kranj. Lahko pišete na info@komunala-kranj.si ali 

pa pokličete na 04 28 11 300 oziroma na brezplačno telefonsko številko 080 35 55. 

Tamkajšnji klicni center odgovarja na vprašanja vsak delovni dan med 7. in 20. uro. Lep 

pozdrav in ostanite zdravi. 

 

 

b. MOP, Direkcija RS za vode, “Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob 

vodotokih drugega reda” Priloga6, prejeta pošta POVEZAVA 

 

c. Elektro,  obvestilo o pričetku del za odstranitev daljnovoda v Zg. Bitnjah 

Priloga7, Elektro, povezava 

 

6. Prejeto gradivo za 24. sejo Sveta MOK, 24.2. 2021 Priloga8, POVEZAVA do 

gradiva za sejo 

 

7. Čistilna akcija 2021 

 

8. Klopca v gozdu 

 

9. Informativna tabla ob krožišču 

 

10. Okolica vrtca (učna pot, sadovnjak, ideje) 

 

11. Razno 

 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje 

Na osnutek zapisnika 16. redne seje SKSB ni bilo podanih pripomb. V glasovanje je 

bil podan in sprejet naslednji 

Sklep 47/2021(2018-22): Sprejet je zapisnik 16. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 8. 10. 

2020. 

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

 

https://drive.google.com/file/d/1_v396Az3ZTYc6s0RdAHF_0Xsa07RR1t4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_v396Az3ZTYc6s0RdAHF_0Xsa07RR1t4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yIuzY1kKmDLBfesIBi18qNDrtU9JZV5v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gy8OrnxEus-mBU1g5aQ-_NSbHY6cfo7p/view?usp=sharing
https://www.kranj.si/files/mestni-svet/seje-sveta-mok/26-seja-mestnega-sveta-26-5-2021/2-posiljanje-gradiva-19-5-2021/dodatno-gradivo-za-26-sejo-ms-mok.pdf
https://www.kranj.si/files/mestni-svet/seje-sveta-mok/26-seja-mestnega-sveta-26-5-2021/2-posiljanje-gradiva-19-5-2021/dodatno-gradivo-za-26-sejo-ms-mok.pdf
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2. Potrditev sklepa 2. dopisne seje Sveta KS Bitnje, 18.11.2021 

V glasovanje je bil podan in sprejet naslednji 

Sklep 48/2021(2018-22): Svet KS Bitnje potrjuje Rebalans finančnega načrta KS Bitnje za 

leto 2021 z obrazložitvijo. 

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

 

3. Potrditev sklepa 3. dopisne seje Sveta KS Bitnje, 9.2.2021 

V glasovanje je bil podan in sprejet naslednji 

Sklep 49/2021(2018-22): V proračunskem letu 2021 se članom sveta KS Bitnje, sredstva za 

izplačilo nagrade za udeležbo in opravljeno delo na seji sveta KS (za največ 8 sej letno), ki so 

planirana v finančnem načrtu KS za leto 2021 in so zagotovljena v proračunu MO Kranj za leto 

2021 in znašajo v višini 1.456 EUR oziroma v nominalnem  bruto znesku (za eno sejo) za 

predsednika 41,52 EUR in za člana 20,76 EUR: IZPLAČUJE 

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

 

4. Realizacija nalog iz preteklih sej 

Podatki o opravljenih/neopravljenih nalogah so ažurirani v datoteki »Tekoče naloge-

lista«. 

 

5. Prejeta pošta 

 

a. Prejeta pošta krajanke – Čiščenje cest in meteornih jaškov Priloga5, prejeta 

pošta POVEZAVA 
 

Odgovor Mestne občine Kranj krajanki: ČIŠČENJE CEST IN METEORNIH JAŠKOV  

Opis zadeve: Zanima me, kdaj bomo v Bitnjah prišli na vrsto za čiščenje cest in čiščenje 

meteornih jaškov, ki so polni peska.  

Odgovor Mestne občine Kranj: Spoštovani, čiščenje bo opravljeno po koncu zimske sezone, 

torej po 15. marcu 2021. Vas pa prosimo, da se v prihodnje z zadevami, za katere je pristojna 

Komunala Kranj (odpadki, deratizacija, zimska služba, čiščenje cest …), obrnete neposredno 

na Komunalo Kranj. Lahko pišete na info@komunala-kranj.si ali pa pokličete na 04 28 11 300 

oziroma na brezplačno telefonsko številko 080 35 55. Tamkajšnji klicni center odgovarja na 

vprašanja vsak delovni dan med 7. in 20. uro. Lep pozdrav in ostanite zdravi. 

Na podani odgovor MOK, SKSB nima pripomb. 

 

b. MOP, Direkcija RS za vode, “Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob 

vodotokih drugega reda” Priloga6, prejeta pošta POVEZAVA 

SKSB se je seznanil z obvestilom, prav tako je bilo obvestilo objavljeno na spletni 

strani in FB strani KS Bitnje. 

 

https://drive.google.com/file/d/1_v396Az3ZTYc6s0RdAHF_0Xsa07RR1t4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_v396Az3ZTYc6s0RdAHF_0Xsa07RR1t4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yIuzY1kKmDLBfesIBi18qNDrtU9JZV5v/view?usp=sharing
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c. Elektro, obvestilo o pričetku del za odstranitev daljnovoda v Zg. Bitnjah 

Priloga7, Elektro, povezava 

SKSB se je seznanil z obvestilom, prav tako je bilo obvestilo objavljeno na spletni 

strani in FB strani KS Bitnje. 

 

6. Prejeto gradivo za sejo 24. sejo Sveta MOK, 24. 2.2021  

Člani SKSB so se seznanili z gradivom za sejo Sveta MOK. Med drugim je bila 

podana informacija, da bodo parkirišča pod Joštom postala plačljiva. Drugih 

informacij, katere bi se navezovale na KS Bitnje v gradivu ni bilo. 

 

 

7. Čistilna akcija 2021 

KS Bitnje se bo akcije udeležila, akcija je predvidena za 27.3. Ocenjujemo 15-20 

udeležencev. Vabilo bo objavljeno le na FB strani KS Bitnje. Za izvedbo naloge je 

zadolžen P. Ogris, ki bo tudi določil zbirna mesta. 

 

8. Klopca v gozdu 

Predlagana lokacija za postavitev klopce je na vrhu Šajd (od Mlinarja proti Grebenu, 

kjer je križ oziroma znamenje). Preveriti je potrebno lastništvo zemljišča in pridobiti 

dovoljenje, potem se nadaljuje z izvedbo naloge. V glasovanje je bil podan in sprejet 

naslednji 

Sklep 502021(2018-22): KS Bitnje pristopi k postavitvi klopce KS Bitnje (ob krajevnem prazniku). 

Predlagana lokacija je pri znamenju na vrhu Šajd. 

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

 

9. Informativna tabla ob krožišču 

T. Ogris je podal informacijo, da priprava informativne table ob krožišču poteka, 

povezana bo z zgodovino Bitenj.  

 

10. Okolica vrtca (učna pot, sadovnjak, ideje). 

T. Ogris je v okviru točke podal več informacij/predlogov: 
- Izšel je razpis za sredstva za obnovo kozolcev. V preteklosti je bil podan predlog, da se 

izvede prijava za obnovo kozolcev tudi v Bitnjah. Pri prijavi na razpis kot predstavnik 
SKSB sodeluje T. Ogris. A smo kasneje izvedeli, da kot KS pri razpisu ne moremo 
sodelovati, sodelujejo lahko samo fizične osebe (npr. kmetje). 

- Podan je bil predlog za ustanovitev Komisije za izgradnjo tematskih poti (v 

nadaljevanju: komisija). Ena izmed nalog komisije je izvesti projekt  Po poti kulturne in 

naravne dediščine KS Bitnje. Pot bi nastala s formiranjem kulturno zgodovinskih krogov 

ali točk na različnih lokacijah vzdolž celotne vasi ( v Zg. , Sr., in Sp., Bitnjah ). S tem bi 

dolgo vas bolj povezali, vaščane kulturno osveščali, tujce pa informirala o zgodovinskih 

https://drive.google.com/file/d/1Gy8OrnxEus-mBU1g5aQ-_NSbHY6cfo7p/view?usp=sharing
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in naravnih posebnostih kraja.  Krajan Janko Proj bo pripravil idejni projekt tematske 

poti  in jo predstavil svetu KS na eni od prihodnjih sej. Takrat bo svet KS imenoval še 

druge člane komisije. 

 

Na podlagi predstavljenih informacij in predlogov, sta bila v glasovanje podana in 

sprejeta naslednja sklepa: 

Sklep 51/2021(2018-22):  V KS Bitnje se imenuje Komisija za izgradnjo tematskih poti. Komisijo 

vodi T. Ogris. Člane komisije bo svet KS imenoval po predstavitvi idejnega  projekta tematske 
poti. 

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

 

Sklep 52/2021(2018-22): Za zunanjega člana Komisije za izgradnjo tematskih poti se imenuje 

gospod Janko Proj, ki bo predvidoma skrbel za vzdrževanje krajevnega sadovnjaka ob novem 
vrtcu v Bitnjah. 

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

 

 

11. Razno 
 

T. Ogris je podal naslednje informacije:  

- Predvidoma od 18.-19. marca bodo na MOK sestanki za uvrstitev projektov 

posamezne KS v Proračun MOK 2022-23. Okvirni predlogi KS Bitnje: še 

naprej redno vzdrževanje otroškega igrišča, posaditev dreves na pokopališču 

za naravno senco, ureditev okolice vrtca, izgradnja ŠKP Bitnje. 

- Kupljene so nove zastave, nameščene na GD Bitnje. 

- Vzeti so bili vzorci tal v Lazah. Poročila o rezultatih še ni. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:30 uri. 

      

Tomaž Ogris, 

Predsednik Sveta KS Bitnje 

 
 


