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Problematika KS Bitnje 
Na podlagi terenski ogleda 16.3.2021, je bilo do dne 17.6.2021 realizirano sledeče (označeno z modro 
barvo): 
 
1) Stanje ceste t.i. 'Knezova ulica':  

Gre za kategorizirano občinsko cesto JP 688171 Pot v Bitnje – pri HŠ 152 kjer je zgornji ustroj v 
slabem stanju, potrebno bi bilo urediti tudi odvodnjavanje. Poleg tega v tej ulici še ni zgrajena 
kanalizacija. Predlog KS Bitnje je tudi, da se pri transformatorju na koncu ulice ponovno namesti 
koš za pasje iztrebke ali navaden koš za mešane odpadke (na drog javne razsvetljave). 17.6.2021: 
Koš za mešane odpadke je že nameščen na predlagani lokaciji. Sanacija zgornjega ustroja in 
ureditev odvodnjavanja bo predvidoma izvedena naslednje leto (Oddelek za projekte). 
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2) KS Bitnje je podala pobudo za izgradnjo pločnika pri vrtcu oziroma vsaj zaris na vozišču (če je na 
tem odseku zadostna širina ceste). Po pregledu širine ceste na podlagi ortofoto posnetka se zdi, da 
je od križišča pri Naslovu Zgornje Bitnje 7 do stavbe vrtca več kot 5,5 metrov in bi bil mogoče zaris 
kolesarskih pasov s prekinjeno črto na obeh straneh ceste, kar sekundarno omogoča tudi uporabo 
za pešce. Na terenskem ogledu bo UGDP preveril, če širina ceste morda omogoča ureditev zgolj 
hodnika za pešce v minimalni širini 1,2-1,5m. 17.6.2021: Na terenskem ogledu se bo preverila širina 
ceste in bo predlog ureditve površin za pešce posredovan KS Bitnje. 

 
 

3) Pobuda KS za urejanje meteorne vode s površine nekategorizirane občinske ceste pri objektu na 
naslovu Zgornje Bitnje 165A (pri Jekovcu); 17.6.2021: Odvodnjavanje je uredila Komunala Kranj. 
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Prav tako se preveri odvajanje meteorne vode pri objektu na naslovu Zgornje Bitnje 322B 
(kategorizirana občinska cesta JP 684542 Zg. Bitnje-novo naselje):  
s strani MOK je bilo pojasnjeno, da je bil ogled s Komunalo na navedeni lokaciji že opravljen, vendar 
mora Komunala izvesti še pregled s kamero in se potem predlaga/najde najboljšo rešitev; 
17.6.2021: Odvodnjavanje je uredila Komunala Kranj. 

 
 

4) Pobuda KS za nadaljevanje urejanja avtobusnih postajališč (AP) na območju Bitenj: 
S strani MOK je bilo predlagano, da se v okviru Oddelka za projekte uredi še eno AP v Srednjih 
Bitnjah in obe v Spodnjih Bitnjah, kar bi bilo najbolj racionalno, vse na Z strani ceste, saj bo na V 
strani najverjetneje potekala trasa dvosmerne kolesarske poti. 17.6.2021: Glede na usklajevanje z 
DRSI bosta predvidoma še letos urejeni 2 AP (lokaciji še nista določeni). 
 

5) Pri uvozu k piceriji Baron z državne ceste je potrebno nasuti bankine – občinska cesta LC 183251 
Sp. Bitnje-iz R1 210 (pred izvedbo del se je potrebno predhodno dogovoriti tudi z lastnico 
sosednjega zemljišča s parc. št. 324/1 k.o. Bitnje); 17.6.2021: Bankino je uredila (nasula) Komunala 
Kranj, predhodno se je dogovorila z lastnico zemljišča. 

 
 

6) Pri nogometnem igrišču Bitnje: na otroškem igrišču Direndaj je potrebno popravilo strehe nad 
peskovnikom. KS je predlagala tudi namestitev dodatnega koša za mešane odpadke. 
Pobuda bo posredovana sodelavki na UGDP, ki pokriva področje vzdrževanja otroških igrišč in 
zelenih površin. 17.6.2021: Streha nadstreška peskovnika bo urejena najkasneje do sredine julija, 
obenem bodo prebarvana tudi ostala igrala. 
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7) Pobuda KS da se uredi promet na križiščih cest pri objektu na naslovu Spodnje Bitnje 26: 
Na teh križiščih dveh kategoriziranih (LC 183031 Žabnica-Sp. Bitnje in LC 183251 Sp. Bitnje-iz R1 
210) in nekategorizirane občinske ceste je potrebno zaradi izboljšanja prometne varnosti urediti 
primernejši potek prometa. Potrebno je razmisliti o enosmernem poteku prometa po 
nekategorizirani občinski cesti (v smeri nogometnega igrišča). 17.6.2021: Opravljen je bil terenski 
ogled in predlog ureditve enosmernega prometa je bila poslana KS Bitnje v potrditev. 

 
 
V vseh križiščih se preveri tudi razraščenost rastlinja v cestišče in se po potrebi pozove lastnike k 
zelenemu odrezu oziroma odrez na občinskih zemljiščih naredi Komunala. 
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8) Na območju OPPN je bil pogoj za zazidavo, da je širina ceste JP 684641 (Zg. Bitnje-Sr. Bitnje) 5,5 
metrov (skupaj z 1,5 metra širokim hodnikom za pešce). Ker se cesta nadaljuje naprej v naselje 
Zgornje Bitnje, kjer je cesta ožja od zgoraj navedene, je potrebno preveriti (UOP), če je smiselno 
vztrajati pri takšni širini ceste oziroma, če je možno urediti ožje vozišče.  
17.6.2021: prometno urejanje območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje je urejeno na podlagi dveh 
odlokov: 
1.Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP BI 42 – Zgornje Bitnje 
(Ur. l. RS, št. 38/17), ki v 11. členu določa pogoje za prometno urejanje: 
(1) Obravnavano območje se prometno navezuje na obstoječe javne poti JP 684 661, JP 684 641 in 
JP 684 671. 
(2) Načrtovane nove stanovanjske stavbe se na obstoječe cestno omrežje v naselju priključujejo 
direktno s priključki max. širine 5,0 m, razen stanovanjskih stavb v funkcionalnih enotah Fe S3/1, 
Fe S3/2, Fe S3/3 in Fe S3/4, ki se na obstoječe cestno omrežje priključujejo preko nove dostopne 
poti (FC I2). 
(3) Predvidena je rekonstrukcija obstoječih cest v FC I3 in FC I4 tako, da se predvidi enostranski 
hodnik za pešce v širini 1,20 m, na nasprotni strani pa bankina 0,5 m ter rekonstrukcija obstoječe 
ceste FC I1 v širini 4,0 m z bankinama 2 × 0,5 m. 
(4) Nova dostopna pot (FC I2) se izvede v širini 4,0 m z enostranskim pločnikom širine 1,20 m na 
južni strani in bankino 0,5 m na severni strani, z ustreznima priključkoma na obstoječe cestno 
omrežje. Med pločnikom in cesto se izvede nizek robnik, ki omogoča vožnjo kolesarjem tudi preko 
pločnika. 
(5) Pri prometni infrastrukturi je potrebno upoštevati, da: 
 se hišni priključki izvedejo pregledno in uredijo tako, da ne ovirajo prometa; 
 se manipulacijske površine (dvorišča) posameznih stavb uredijo tako, da se prepreči vzvratno 

priključevanje na cesto; 
 je širina priključka max. 5,0 m; 
 je priključek ustrezno utrjen (asfaltiran ali tlakovan) v dolžini min. 5,0 m od vozišča ceste 

oziroma pločnika; 
 se prometno omrežje izvede v asfaltni izvedbi; 
 se zagotovi ustrezen prečni nagib vozišča, ki bo omogočal odvodnjavanje meteorne vode; 
 ima prometno omrežje zakonsko predpisano vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo 

ter 
 so površine ob prometnicah ustrezno zazelenjene. 
 
2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje 
Bitnje (Ur. l. RS, št. 73/19), ki prav tako v 11. členu določa pogoje za prometno urejanje: 
(1) Obravnavano območje se prometno navezuje na obstoječi javni poti JP 684 641 in JP 684 671. 
Hitrost na omenjenih cestah je omejena na 30 km/h. 
(2) Načrtovane nove stanovanjske stavbe se na obstoječe cestno omrežje v naselju priključujejo 
direktno s priključki max. širine 5,0 m. 
(3) Predvidena je rekonstrukcija obstoječih cest (funkcionalna celota FC I1). Ob cesti JP 684 641 je, 
na zahodni strani, predviden hodnik za pešce s poglobljenim robnikom, širine 1,2 m, na vzhodni 
strani pa bankina 0,5 m. Ob cesti JP 684 671 je, na južni strani, previdena bankina 0,5 m, na severni 
strani pa se z veljavnim OPPN za del območja BI 42 – Zgornje Bitnje načrtuje izgradnja pločnika. 
Funkcionalna celota FC I2 predstavlja rezervat za načrtovano cesto Žabnica–Bitnje–Stražišče. 
(4) Pri prometni infrastrukturi je potrebno upoštevati, da: 
 se hišni priključki izvedejo pregledno in uredijo tako, da ne ovirajo prometa; 



6 | 7 

 
 

 se manipulacijske površine (dvorišča) posameznih stavb uredijo tako, da se prepreči vzvratno 
priključevanje na cesto; 

 je širina priključka max. 5,0 m; 
 je priključek ustrezno utrjen (asfaltiran ali tlakovan) v dolžini min. 5,0 m od vozišča ceste 

oziroma pločnika; 
 se prometno omrežje izvede v asfaltni izvedbi; 
 se zagotovi ustrezen prečni nagib vozišča, ki bo omogočal odvodnjavanje meteorne vode; 
 ima prometno omrežje zakonsko predpisano vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo 

ter 
 so površine ob prometnicah ustrezno zazelenjene. 
 
Za drugi OPPN je bila pogodba o opremljanju že sklenjena, pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje, 
za prvi OPPN je pogodba tik pred podpisom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 | 7 

 
 

9) KS je podala pobudo, da se ponovno namesti koš za pasje iztrebke oziroma koš za mešane odpadke 
pri eko otoku blizu objekta na naslovu Zgornje Bitnje 367. 17.6.2021: Postavitev koša je realizirana. 

 
Zapisala: Saša Pančur 


