
Številka: 19/SKSB_zapisnik/2018_22/20maj2021

OSNUTEK, potrjen 21. 10. 2021

Datum: 17. 6. 2021

ZAPISNIK

19. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 17. 6.
2021 ob 19.30 uri v GD Bitnje.

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

Opravičeno odsotni: Maruša Langerholc

Odsotni: Zala Mesec

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:

1. Krajevni praznik

2. Pregled in potrditev osnutka zapisnika 18. redne seje Priloga 1, zapisnik

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

4. Prejeta pošta

a. Dopis o potrebi po potrditvi sklepa za ureditev enosmernega prometa v trikotnem
križišču v bližini nogometnega igrišča Priloga3 Prejeta pošta, POVEZAVA

b. MNZ, PU Kranj, Zagotavljanje varnosti v občinah in lokalnih skupnostih - obvestilo in
poziv k sodelovanju Priloga4 Prejeta pošta, POVEZAVA

c. Obvestilo o popolni zapori ceste Priloga5 Prejeta pošta, POVEZAVA

Stran 1/4
Krajevna skupnost Bitnje

https://drive.google.com/file/d/1ftBHYD7ernzPBmRHPie9D1K9WFySSBF4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=16XoEoVW8kjH2Wiblp2NXdZtZl0sQJk2av5WAQlsBE6w
https://drive.google.com/file/d/12wv3PN4zwTIHKudKCR0_Fv1Z3G1cSzfm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vzJMZpLi27GlcAjmqcims4lr65X0WlCZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jeN8QS6fFOmfGsmYLooev9oEVYhMypRJ/view?usp=sharing


5. Gradivo za 27. redno sejo Mestnega Sveta Mestne Občine Kranj Priloga6, POVEZAVA do
gradiva za sejo , dopolnitev gradiva prejeta po elektronski pošti 16.6.21

6. Finančni načrt KS Bitnje za leti 2022 in 2023 Priloga7, povezava do gradiva za FN

7. Poročilo o ogledu stanja na terenu (poročilo, kaj je bilo že narejeno)

Priloga8, povezava do gradiva Saše Pančur, poročilo

8. Informativna tabla ob krožišču

9. Gradbeni material v okolici telefonske centrale

10. Razno

1. Krajevni praznik

Praznovanje krajevnega praznika bo potekalo v obliki pohoda izpred igrišča v Spodnjih Bitnjah preko
Šajd in Javornika do gostišča Pr Končovc. Krajani brezplačno lahko dobijo 1 pijačo (sok, čaj, pivo),
enolončnico in zavitek.Predstavniki SKSB so prisotni med 10.00 in 14.00.

2. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje
Na osnutek zapisnika 18. redne seje SKSB ni bilo podanih pripomb. V glasovanje je bil podan in sprejet
naslednji

Sklep 55/2021(2018-22): Sprejet je zapisnik 18. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 20. 5. 2021.

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

3. Realizacija nalog iz preteklih sej Priloga2, Naloge, POVEZAVA
Podatki o opravljenih/neopravljenih nalogah so ažurirani v datoteki »Tekoče naloge-lista« in povezani z
prilogo iz točke 7 dnevnega reda.

Stran 2/4
Krajevna skupnost Bitnje

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=55bbefb4-5791-4b80-a226-1d4ae59cc632
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=55bbefb4-5791-4b80-a226-1d4ae59cc632
https://drive.google.com/drive/folders/1H-bhzf88wiWdQDJP4-43LLbHYpocPKO3?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KrPxnswz4kdibQ-Qls38RwzF24yf0mFX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=16XoEoVW8kjH2Wiblp2NXdZtZl0sQJk2av5WAQlsBE6w


4. Realizacija Prejeta pošta

a. Dopis o potrebi po potrditvi sklepa za ureditev enosmernega prometa v trikotnem
križišču v bližini nogometnega igrišča Priloga3 Prejeta pošta, POVEZAVA

SKSB je predlog obravnaval; izražena je bila skrb, pomisleki, kako bi bilo v primeru zavijanja  iz
LC183031 desno na cesto 183251, saj v tem primeru zavijanje s prikolico, traktorjem ni možno.
Posledično sklep s to vsebino na današnji seji ne bo sprejet. V prihodnje bi mogoče razmislili  o odkupu
parcele, trikotnika 312/2 k.o. Bitnje in posledično razširitvi. V tem primeru bi predlog enosmernega
prometa realizirali brez težav.

b. MNZ, PU Kranj, Zagotavljanje varnosti v občinah in lokalnih skupnostih - obvestilo
in poziv k sodelovanju Priloga4 Prejeta pošta, POVEZAVA

SKSB se je seznanil s prejetim obvestilom.

c. Obvestilo o popolni zapori ceste Priloga5 Prejeta pošta, POVEZAVA
SKSB se je seznanil s prejetim obvestilom, objavljeno je bilo na FB in na spletni strani.

5. Gradivo za 27. redno sejo Mestnega Sveta Mestne Občine Kranj Priloga6, POVEZAVA
do gradiva za sejo , dopolnitev gradiva prejeta po elektronski pošti 16.6.21

Na seji bo ponovno obravnavan odlok o participativnem proračunu za KS. Predvideno je, da bo tokrat
sprejet. Projekte, katerih vir je participativen proračun, predlagajo krajani sami (ne Svet KS). Potrebno bi
bilo izvesti anketo med krajani.

6. Finančni načrt KS Bitnje za leto 2022 in 2023 Priloga7, povezava do gradiva za FN

Rok za oddajo podatkov je 20.8.2021. SKSB bo FN KS Bitnje za leto 2022 in 2023 z obrazložitvami
obravnaval na dopisni seji ter sklep ponovno potrdil na prvi redni seji po počitnicah.
Do konca leta 2021 sta predvidena še 2 večja stroška: nakup/izdelava 2 tabel o zgodovini Bitenj
(predvidena postavitev na krožišču v Zg. Bitnjah), beljenje prostorov KS.

7. Poročilo o ogledu stanja na terenu (poročilo, kaj je bilo že narejeno) Priloga8, povezava
do gradiva Saše Pančur, poročilo

Svet KS Bitnje se je seznanil z vmesnim poročilom prometne problematike stanja na terenu na področju
KS Bitnje (v reševanje so vključene pristojne službe MOK).

8. Informativna tabla ob krožišču
V pripravi je idejna zasnova za 2 informativni tabli v krožišču (ocenjena vrednost med 1.000 in 1.500
EUR). Predvidena vsebina: pomen skulpture lončka v krožišču, zgodovina vasi, razvoj KS. Predlog je, da
bi table v prihodnosti postavili poleg krožišča v Zg. Bitnjah, tudi v Srednjih Bitnjah in v Spodnjih Bitnjah.

Stran 3/4
Krajevna skupnost Bitnje

https://drive.google.com/file/d/12wv3PN4zwTIHKudKCR0_Fv1Z3G1cSzfm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vzJMZpLi27GlcAjmqcims4lr65X0WlCZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jeN8QS6fFOmfGsmYLooev9oEVYhMypRJ/view?usp=sharing
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=55bbefb4-5791-4b80-a226-1d4ae59cc632
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=55bbefb4-5791-4b80-a226-1d4ae59cc632
https://drive.google.com/drive/folders/1H-bhzf88wiWdQDJP4-43LLbHYpocPKO3?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KrPxnswz4kdibQ-Qls38RwzF24yf0mFX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KrPxnswz4kdibQ-Qls38RwzF24yf0mFX/view?usp=sharing


9. Gradbeni material v okolici telefonske centrale
Obravnava točke je prestavljena na naslednjo sejo.

10.Razno
/

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Zapisala M. Jurjevec Porenta.

Tomaž Ogris,
Predsednik Sveta KS Bitnje

Priloga:
-       Vmesno poročilo MO Kranj (točka 7)

Stran 4/4
Krajevna skupnost Bitnje


