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Krajevna skupnost Bitnje 

Številka: 18/SKSB_zapisnik/2018_22/20maj2021 

 

 

OSNUTEK, potrjen na seji 17. 6. 2021 

 

Datum:  20. 5. 2021 

 

ZAPISNIK 

 
18. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 20. 5. 

2021 ob 19.30 uri v GD Bitnje. 

 

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

Zala Mesec, Maruša Langerholc, Polona Jezeršek 

Opravičeno 

odsotni: 

Zala Mesec 

Odsotni: / 

 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 

 

 

1. Pregled in potrditev osnutka zapisnika 17. redne seje Priloga1, osnutek zapisnika POVEZAVA 

 

2. Realizacija nalog iz preteklih sej Priloga2, Naloge, POVEZAVA 

 

3. Prejeta pošta  

 

a. Hitra vožnja udeležencev mimo Jezerška (dopis Lojze Pavlič) Priloga3 prejeta pošta MSN LP, 

POVEZAVA - NA SEJO VABLJENA: Lojze Pavlič in Polona Jezeršek 

 

b. Vzdrževalna dela in dopolnitve pločnika (dopis Matevž Jekovec) Priloga4, dopis predlogov, 

prejeta pošta POVEZAVA 

 

c. Odstranitev mejnikov (pošta Borut Kostevc)  Priloga5, dopis mejniki, povezava 

 

d. Klic Iztoka Kraševec glede problematike obračanja avtobusa in vožnje le tega po vasi 

(več informacij na seji) 

 

e. Stanislav Jesenovec, prejeto elektronsko sporočilo “30 let Slovenije, krajevni praznik) 
Priloga6, elektronska pošta S. Jesenovec 

 

https://drive.google.com/file/d/1DB27wfh_jAeY29RRGdvCFttgrS-HEejp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=16XoEoVW8kjH2Wiblp2NXdZtZl0sQJk2av5WAQlsBE6w
https://drive.google.com/file/d/1z59xgjialatoyxXtfHyqUrGa191yDOLG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z59xgjialatoyxXtfHyqUrGa191yDOLG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xNd0rFTstdHIe3N3e1cyxNmy-foVYimu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xNd0rFTstdHIe3N3e1cyxNmy-foVYimu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oTLUPSHrP0TdAvEoUnnzYcICM5c-BqPJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iPgpY17bGegGZCbAPWtMwlteEgK5fIrj/view?usp=sharing
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f. MOK, prodaja nepremičnine, kjer ima MOK predkupno pravico v mnenje Priloga7, 

elektronska pošta MOK, Dokumentacija Agnič, Zemljevid 

 

g. Predlog krajana za ureditev vaškega “vozlišča” Priloga8, elektronska pošta krajana,  

 

4. Gradivo za 26. redno Mestnega Sveta Mestne Občine Kranj  Priloga9, Dnevni red , Priloga9, 

povezava do seje ,   KS točka 6 Osnutek odloka o financiranju KS 

 

5. Ureditev kanala Štajne 

 

6. Pot prijateljstva v sodelovanju z ZTKK Kranj 

 

7. Sprejem sklepa glede ureditve kanalizacije v Lazah 

 

8. Nova številka Informatorja KS Bitnje (rok za oddajo člankov: 23. maja 2021) 

Rok za oddajo člankov 23. maj 2021. Izid - do krajevnega praznika v juniju. 

 

9. Prireditve v letu 2021 (prireditev ob krajevnem prazniku - opcije) 

 

10. Poročilo o ogledu stanja na terenu 

 

11. Zahteva za zmanjšanje tovornega prometa na cesti Kranj – Škofja Loka Priloga10, osnutek 

dopisa 

 

12.  Razno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1HHmcm_fTkgft2rNYGMtrS48Olej0YTqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HHmcm_fTkgft2rNYGMtrS48Olej0YTqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ka-r7Qy2Sey7px74NCwR50HcFASZT-wm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17dkazt8fvVc5llKqk_4H9rnqiCDeTrpR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17tbYH08oGJLgv_0VfkYF16DxhQ67AFdX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dkOKQY5Ro2wqJ4EF_vnCs_ncQHFA4tNa/view?usp=sharing
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=579a94ee-30a9-4244-a9c2-704e5667b85c
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=579a94ee-30a9-4244-a9c2-704e5667b85c
https://drive.google.com/file/d/1zd6m0poaTfLh7SVyWMGVbBkBvis5c-p9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1olBkpYbN5xxehbQ_01biGOaLAIgUcxlI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1olBkpYbN5xxehbQ_01biGOaLAIgUcxlI/view?usp=sharing
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1. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje 

Na osnutek zapisnika 17. redne seje SKSB ni bilo podanih pripomb. V glasovanje je bil podan in 

sprejet naslednji 

Sklep 53/2021(2018-22): Sprejet je zapisnik 17. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 4. 

3. 2021. 

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 

 

a. Hitra vožnja udeležencev mimo Jezerška (dopis Lojze Pavlič)  Priloga3 prejeta pošta MSN LP, 

POVEZAVA - NA SEJO VABLJENA: Lojze Pavlič in Polona Jezeršek 

Na seji je bila prisotna tudi krajanka P. Jezeršek, ki živi ob cesti “mimo Jezerška”. T. Ogris je 

uvodoma opisal stanje in povedal, da meritve hitrosti na tej cesti v preteklosti niso pokazale 

prekoračitev, tudi mestno redarstvo je bilo že tam. M. Dolenc je dodal, da promet ni gost, ampak 

nekaj udeležencev je zelo agresivnih, hitrih, dostavljavci (moteče je tudi ponoči, zaradi zvoka.), 

predvsem v eno smer. Je pa problem hitre vožnje prisoten po celi vasi.  

P. Jezeršek je predlagala, da bi ponovno postavili semafor (signalizacija s “smeškom”), saj je v 

preteklosti pomagal, da so bile hitrosti nižje. T. Ogris je povedal, da sta v vasi 2 taka semaforja (v 

lasti Mestne občine Kranj, v nadaljevanju: MOK), lahko prestavimo enega iz trenutne lokacije, ne 

moremo pa iz MOK dobiti dodatnih (v okviru te točke je bil podan predlog za nakup semaforja iz 

sredstev, ki bodo KS pripadala na podlagi novega financiranja KS). P. Jezeršek se je s predlogom 

strinjala z opombo, da bi bilo najbolje, da je semafor postavljen na lokaciji konstantno. Prav tako bi 

morali biti na tej lokacij večkrat prisotni mestni redarji. 

Dogovorjeno je bilo sledeče: dokler KS ne kupi svojega semaforja, se premesti na kandelaber pri 

Jezeršku tisti, ki je sedaj pri trgovini Janja (last MOK). Poleg semaforja bodo lokacijo občasno 

obiskali občinski redarji, podan je bil tudi predlog za postavitev radarja v avtu. Naroči se izvedba 

MOK (prestavitev semaforja, obisk redarjev in postavitev radarja v avtu). P. Jezeršek sporoči, če so 

predhodno navedeni ukrepi izboljšali stanje (cca. 2 meseca od vzpostavitve ukrepov: semafor, 

redarji, radar). 

 

b. Vzdrževalna dela in dopolnitve pločnika (dopis M. Jekovec) Priloga4, dopis 

predlogov, prejeta pošta POVEZAVA –  

SKSB se je seznanil s podanimi predlogi M. Jekovec. S predlogi se strinja, posredujejo se pristojnim 

službam na MOK, da se jih seznani s predlogi oziroma opažanji krajana (S. Pančur, M. Čehovin, T. 

Kocijančič, tudi v vednost KS Stražišče, predsednik J. Šprajc). 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1z59xgjialatoyxXtfHyqUrGa191yDOLG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z59xgjialatoyxXtfHyqUrGa191yDOLG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xNd0rFTstdHIe3N3e1cyxNmy-foVYimu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xNd0rFTstdHIe3N3e1cyxNmy-foVYimu/view?usp=sharing
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c. Odstranitev mejnikov (pošta B. Kostevc)    Priloga5, dopis mejniki, povezava 

Dopis krajana se posreduje pristojnim službam na MOK (S. Pančur, M. Čehovin, T. Kocijančič) s 

prošnjo, da krajanu posredujejo povratno informacijo - realizirajo dogovorjeno v preteklosti in po 

potrebi pridejo na ogled na terenu. V kolikor želijo, se predstavniki KS ogledu na terenu tudi 

pridružijo. Prav tako naj preverijo, ali je bilo na temo prestavitve ograje, ki jo navaja krajan v dopisu, s 

strani MOK že kaj narejeno. 

 

d. Klic I. Kraševec glede problematike obračanja avtobusa in vožnje le tega 

po vasi  

 T. Ogris je povedal, da je za gospoda moteče obračanje avtobusa in čakanje avtobusa na lokaciji 

poleg hiše, v kateri živi. Prav tako meni, da se skozi vas vozi preveč (velikih) avtobusov. KS bo 

podala predlog prevozniku, da v nefrekventnih urah uporabijo manjše avtobuse. M. Langerholc 

pokliče I. Kraševec in pridobi dodatne informacije. 

 

e. Stanislav Jesenovec, prejeto elektronsko sporočilo “30 let Slovenije, 

krajevni praznik Priloga6, elektronska pošta S. Jesenovec 

S. Jesenovec je posredoval predlog, da za krajane KS Bitnje, ob krajevnem prazniku izvede 

predavanje o pravilnem izobešanju zastav. KS Bitnje je za izvedbo predavanja zainteresirana, v 

kolikor bo izvedeno brezplačno, preko aplikacije Zoom. KS poskrbi za obveščanje (FB, spletna stran) 

in internetno povezavo iz GD Bitnje. Ni pa KS pristojna, da bi vplivala na odločitev krajanov, kako 

bodo le ti zastave izobešali. Stališče SKSB se sporoči g. Jesenovcu. 

 

f. MOK, prodaja nepremičnine, kjer ima MOK predkupno pravico v mnenje 

Priloga7, elektronska pošta MOK, Dokumentacija Agnič, Zemljevid 

 

SKSB je glede koriščenja predkupne pravice za zemljišče (parcelna številka 1532/1 k.o. Bitnje) 

posredoval na MOK v rokih, ki jih je določila MOK, naslednje mnenje (že pred sejo SKSB);   

“Svet KS Bitnje je mnenja, da naj MOK izkoristi predkupno pravico za nakup zemljišča. OBRAZLOŽITEV: 

- na obravnavanem zemljišču se namreč nahaja kozolec, ki je kulturnega pomena, samo zemljišče ima status arheološkega 

kulturnega spomenika. Zemljišče bi v prihodnosti vključili v tematsko pot "Po vasi" katero načrtujemo mimo novega vrtca v 

Zgornjih Bitnjah, 

- obravnavano zemljišče se nahaja ob cesti, na kateri bi v prihodnosti radi zgradili pločnik za prihajajoče otroke iz postaje 

KS Bitnje (zemljišče mogoče lahko delno služi za izgradnjo pločnika) 

- v prihodnosti bo kozolec, skupaj s pločnikom, vrtcem, informativno tablo ob gomili, planiranem sadovnjaku ob vrtcu, ob 

čudovitem rastju ob potoku Štajna predstavljal eno izmed kulturno arheoloških znamenitosti, od po od krožišča, 

omenjenega kozolca, Štajne, gomil in vrtca, in s tem ohranjal zgodovino kraja. 

Nakup zemljišča je strateškega pomena za razvoj krajevne skupnosti, zato resno prosimo za odkup.” 

 

Na seji je T. Ogris podal dodatne informacije. Za nakup zemljišča je izkazal interes krajan, sosed, ki 

bi z nakupom zaokrožil svojo obstoječo posest. V kolikor mu prepustimo nakup, bo obnovil in skrbel 

za kozolec, ki je na tem zemljišču (ZZVKD nima interesa za odkup). V takem primeru obstaja 

možnost donacije (nosilec donacije je KS), v primeru katere se vsak iz med udeležencev nekaj 

obveže (krajan bo del zemljišča prodal, ko se bo na tej lokacij gradil pločnik, se pa zaveže, da bo 

skrbel za kozolec). Sklene se ustrezna donatorska pogodba in izvede parcelacija. Dodatne 

informacije glede postopka T. Ogris še pridobi na MOK in se poveže s krajanom.  

 

https://drive.google.com/file/d/1oTLUPSHrP0TdAvEoUnnzYcICM5c-BqPJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iPgpY17bGegGZCbAPWtMwlteEgK5fIrj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HHmcm_fTkgft2rNYGMtrS48Olej0YTqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ka-r7Qy2Sey7px74NCwR50HcFASZT-wm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17dkazt8fvVc5llKqk_4H9rnqiCDeTrpR/view?usp=sharing
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g. Predlog krajana za ureditev vaškega “vozlišča” Priloga8, elektronska pošta 

krajana,  

Krajan je posredoval predlog za ureditev vaškega “vozlišča” v Zgornjih Bitnjah pri vrtcu (predlog 

vključuje polega obstoječe trgovine, bara, večjega vrtca, ki je v izgradnji, tudi umestitev avtobusne 

postaje, postaje KrSKOLESOM in bankomata). 

SKSB se je seznanil s predlogi, katere je v preteklosti tudi že podal (dodatna postaja KRsKOLESOM, 

bankomat). Ob novem vrtcu je tudi predlagana izgradnja učne poti (predlog je bil predstavljen na 

pretekli seji). Ideja za prestavitev avtobusne postaje je sicer dobra, jo bo pa težko umestiti v prostor. 

Glede postavitve bankomata smo se trudili že v preteklosti, vendar ni bilo interesa bank za 

postavitev. 

 

 

4. Gradivo za 26. redno sejo Mestnega Sveta Mestne občine Kranj 

Gradivo vključuje predlog spremembe financiranja KS v MOK (predlagano je sprejetje dveh odlokov, 
katera bosta v primeru sprejetja začela veljati z letom 2022 - Proračun MOK za leto 2022). 
Odloka vključujeta dodelitev dodatnih sredstev za delovanje krajevnih skupnosti. S tem se krajevnim 
skupnostim vrača del avtonomnega odločanja o projektih, ki so jih pred časom izgubile. Vključuje se 
tudi sprejem participativnosti krajanov pri projektih v krajevnih skupnostih. 

Sredstva, ki jih bo posamezna krajevna skupnost prejela, so izračunani na podlagi števila 

prebivalcev, velikosti in dolžine občinskih cest v posamezni krajevni skupnosti. K tem sredstvom se 

prištejejo še sredstva, ki se bodo izračunala glede na kazalnike razvitosti posamezne krajevne 

skupnosti. Skupen znesek, ki je za to predviden, je okrog 600.000 EUR za vse KS. 

Predvidena sredstva, ki so namenjena participativnosti občank in občanov, so v višini 625.000 EUR. 

Za enkrat naj bi veljalo, da se sredstva razdelijo enakomerno med 26 krajevnih skupnosti MOK, kar 

pomeni 24.000 EUR na posamezno krajevno skupnost. 

 
Predlogi za projekte bodo tako podani s strani sveta KS ter posebej tudi od krajanov/občanov 
“participativni” del. 

 

 

5. Ureditev kanala Štajna 

Podan je bil predlog krajana (J. Proj), da bi uredili mejo potoka Štajna. T. Ogris je povedal, da bomo 

po zaključku izgradnje vrtca pristopili k ureditvi celoletne okolice vrtca, vključno s potokom Štajna.  

 

6. Pot prijateljstva v sodelovanju z ZTKK Kranj 

T. Ogris je povedal, da gre pri predlogu vzpostavitve t.i. »Poti prijateljstva« za staro idejo, ki bi 

vključevala 10 km poti treh KS (Bitnje, Žabnica, Jošt) in katere izgradnja bi se sofinancirala preko 

projekt LAS, Gorenjska košarica. Glavni problem projekta je, da veliko služnosti na poteh ni urejenih, 

kar pomeni podaljšanje izvedbe projekta. 

SKSB je glede izgradnje “Poti prijateljstva” opozoril/podal stališče, naj se te poti načrtujejo 

previdno, brez izgradnje urejenih parkirnih mest tega projekta ne podpira, prav tako ne podpira 

masovnega turizma. 

 

https://drive.google.com/file/d/17tbYH08oGJLgv_0VfkYF16DxhQ67AFdX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17tbYH08oGJLgv_0VfkYF16DxhQ67AFdX/view?usp=sharing


 
 

 

Stran 6/7 

Krajevna skupnost Bitnje 

Glede izvedbe projekta se pridobi dodatne informacije in se točka ponovno obravnava na naslednji 

seji. 

 

7. Sprejem sklepa glede ureditve kanalizacije v Lazah 

Sprejet je bil naslednji 

 

Sklep 54/2021(2018-22): SKSB podpira izgradnjo dvocevne kanalizacije v industrijski coni 

Laze, zaupa stroki. V kolikor se izkaže, da rešitev ni ustrezna, se naj izvedejo dodatni 

ukrepi, ki bodo sanirali stanje. SKSB je proti kakršnikoli širitvi kapacitet v industrijski coni v 

Lazah. 

Sprejet soglasno (ZA: 5, PROTI: 0, VZDRŽANIH: 1) 

 

 

8. Nova številka Informatorja KS Bitnje  

Rok za oddajo člankov je 23. 5. 2021. Predviden izid pred krajevnim praznikom v mesecu juniju. 

P. Jezeršek pripravi članek o kaljenju miru med prazniki in nedelja. 

T. Ogris pripravi uvodnik in seznam prioritetnih projektov v KS Bitnje (podanih s strani sveta KS). 

 

 

9. Prireditve v letu 2021 (prireditev ob krajevnem prazniku - opcije) 

Glede na situacijo zaradi COVID-19, prireditve v letu 2021 predvidoma ne bodo izvedene.  

 

Za krajevni praznik se organizira za krajane pohod iz Bitenj do Javornika, kjer bo krajanom na Kmetiji 

pri Končovc na voljo manjša pogostitev. Predvidoma med 11.00 in 14.00, 25. Junija 2021. O tem se 

krajane obvesti v Informatorju in mogoče tudi z letakom. 

 

 

10. Poročilo o ogledu stanja na terenu  

Obravnava točke se prestavi na naslednjo sejo. 

 

 

11. Zahteva za zmanjšanje tovornega prometa na cesti Kranj - Škofja Loka 

Dopis, ki ga je pripravil R. Langerholc, se lektorira, ter v imenu KS Bitnje, KS Žabnica in KS Stražišče 

pošlje županu, v vednost T. Kocijančič (priporočeno in po elektronski pošti). 

 

 

12. Razno 

Preštevilčenje; P. Jezeršek je izpostavila problem številčenja hiš na področju KS Bitnje, podala je 

predlog, da bi postavili table z navedbo hišnih številk. Člani SKSB so ji pojasnili, da so bile za rešitev 

tega problema že v preteklosti podane različne rešitve, med katerimi se nobena ni izkazala za 

optimalno. Najbolj ustrezna bi bila uvedba uličnega sistema, katera bi pomenila dodatne stroške za 

krajane, zato ni bila izvedena. 
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Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 

 

 

 
Zapisala MJP. 

 

 

 

Tomaž Ogris,  

Predsednik Sveta KS Bitnje 

 
 

 


