
Številka: 20/SKSB_zapisnik/2018_22/21oktober2021

OSNUTEK, potrjen 3. 3. 2022

Datum: 21. 10. 2021

ZAPISNIK

20. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 21. 10.
2021 ob 19.30 uri v GD Bitnje.

Prisotni: Tomaž Ogris, Robert Langerholc, Primož Ogris, Janez Kern, Maruša
Langerholc

Opravičeno odsotni: Matej Dolenc, Zala Mesec

Odsotni: /

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev osnutka zapisnika 19. redne seje Priloga 1, osnutek zapisnika

2. Realizacija nalog iz preteklih sej Priloga2, Naloge

3. Prejeta pošta

- lokacija merilnika hitrosti Priloga 3a

- cesta v Spodnji Bitnjah, Saša Pančur Priloga 3b

4. Finančni načrt KS Bitnje za leti 2022 in 2023 – potrditev sklepa dopisne seje; potrditev FN KS
Bitnja za leto 2022 in 2023 z obrazložitvami Priloga dopisna seja

5. Nova številka Informatorja

6. Potrditev sklepa o zapori krajevne ceste za lokalni promet Priloga k točki 6 (1), Priloga k točki 6 (2),
Priloga k točki 6 (3)

7. Prireditev ob otvoritvi novega vrtca

8. Imenovanje popisne komisije
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https://docs.google.com/document/d/1qgofii3Lt0j8-gCiXucARDx-5eMIWRh7/edit?usp=sharing&ouid=111608339390025153958&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/open?id=16XoEoVW8kjH2Wiblp2NXdZtZl0sQJk2av5WAQlsBE6w
https://drive.google.com/file/d/1Pe_SYh273TEp2Fnf70m7iniKRakFaCiO/view?usp=sharing
https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGlkXsdTMCGLscPgGWFNnssJLbc
https://drive.google.com/file/d/110vmLbDrdfbEM2m2DR-VK0M2Icgjn7VP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XH9UJOrL2v_mHbpPoY64Cr5Q9BitVp8x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkEfrMyvuZUQwyZcnjs5RsGmVtS4X8so/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o2NZUjb8YcQTZcmty2Nk137sLC8uUlfp/view?usp=sharing


9. Novo leto – obdaritev najmlajših (dedek mraz) in najstarejših krajanov

10. Beljenje prostorov KS Bitnje v GD Bitnje

11. Popravek zapisnika 17. redne seje Sveta KS Bitnje

12. Razno

1. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje
Na osnutek zapisnika 19. redne seje SKSB ni bilo podanih pripomb. V glasovanje je bil podan in sprejet
naslednji

Sklep 56/2021(2018-22): Sprejet je zapisnik 19. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 17. 6. 2021.

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

2. Realizacija nalog iz preteklih sej Priloga2, Naloge, POVEZAVA
Podatki o opravljenih/neopravljenih nalogah so ažurirani v datoteki »Tekoče naloge-lista« .

Ponovno se pripravi dopis za tovorni promet po cesti Kranj-Škofja Loka, ker odgovora na pretekli dopis
nismo prejeli.

3. Realizacija Prejeta pošta
- lokacija merilnika hitrosti Priloga 3a

Na podlagi prošnje krajana bo posredovano vloga na Mestno občino Kranj (v nadaljevanju: MOK), da
opravijo meritve in nas seznanijo z rezultati.

- cesta v Spodnji Bitnjah, Saša Pančur Priloga 3b
Prejeta je bil projektna zasnova razširitve križišča v Spodnjih Bitnjah, za katero bi bil potreben odkup
dela parcele. S projektno zasnovo J. Kern opravi razgovor z lastnikom te parcele z namenom, da
pridobi informacije ali bi bil le ta pripravljen prodati zemljišče po standardni ceni MOK za odkup zemljišč.

4. Finančni načrt KS Bitnje za leti 2022 in 2023 - potrditev sklepa 4. dopisne seje KS
Bitnje Priloga dopisna seja
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https://drive.google.com/open?id=16XoEoVW8kjH2Wiblp2NXdZtZl0sQJk2av5WAQlsBE6w
https://drive.google.com/file/d/1Pe_SYh273TEp2Fnf70m7iniKRakFaCiO/view?usp=sharing
https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGlkXsdTMCGLscPgGWFNnssJLbc
https://drive.google.com/file/d/110vmLbDrdfbEM2m2DR-VK0M2Icgjn7VP/view?usp=sharing


Sklep 57/2021(2018-22): Svet KS Bitnje potrjuje predlog Finančnega načrta KS Bitnje za leto
2022 z obrazložitvami in predlog Finančnega načrta KS Bitnje za leto 2023 z obrazložitvami, ki je
bil predhodno potrjen na 4. dopisni seji SKSB 18.8.2021.

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

5. Nova številka Informatorja
Rok za oddajo 15.11.2021, izid najkasneje 15.12.2021. Predvidena vsebina: članek o vrtcu, članek o
prometni varnostni (pripravi T. Ogris), intervju z športnikom Nickom in J. Štrosom, članek o invazivkah
M. Langerholc, ponovno se vključi članek in opravičilo J. Proj zaradi izpuščenega gradiva, fotografij v
Informatorju št. 55.

6. Potrditev sklepa o zapori krajevne ceste za lokalni promet Priloga k točki 6 (1),
Priloga k točki 6 (2), Priloga k točki 6 (3)

T. Ogris je pojasnil problematiko krajevne ceste in povedal, da je glede na predlagane rešitve MOK,
prošnjo krajanov za zaporo lokalne ceste, prošnjo krajanov za prestavitev znakov na križišču pri tej cesti
ter tudi glede na razpravo po spletu, ki jo je imel SKSB ob prisotnosti krajanov (v okviru razprave z
udeleženci po spletu ni bilo danih zavezujočih sklepov), ki so želeli zaporo - naročil izvedbo meritev
hitrosti in štetje prometa na problematičnem odseku, zaradi spremenjenih okoliščin (novi prometni
znaki) in prošnje k zapori ceste.

Sklep 58/2021(2018-22): Glede na dejstvo, da gre za cesto v lasti MOK ter glede na dejstvo, da
rezultati meritev hitrosti in štetje prometa na tej cesti s strani MOK še niso bili prejeti, SKSB ne
sprejme sklepa o zapori ceste. Ko bodo prejeti rezultati meritev hitrosti in štetja prometa, bo
opravljen ogled stanja na terenu ob prisotnosti predstavnikov MOK, predstavnikov SKSB in
prizadetih krajanov, kjer se bo poskusila najti čim bolj ustrezna rešitev za vse.

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

7. Prireditev ob otvoritvi novega vrtca

Podan je bil predlog, da se v primeru, da bodo okoliščine to dopuščale (COVID-19 situacija) ob otvoritvi
novega vrtca v Zg. Bitnjah pripravi manjša pogostitev ob prisotnosti župana, nove vodje vrtca in
Marjane Jekovec. Mogoče se k sodelovanju povabi še M. Kepic, kot predstavnik SKSB sodeluje pri
pripravah tudi M. Langerholc.
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https://drive.google.com/file/d/1XH9UJOrL2v_mHbpPoY64Cr5Q9BitVp8x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkEfrMyvuZUQwyZcnjs5RsGmVtS4X8so/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o2NZUjb8YcQTZcmty2Nk137sLC8uUlfp/view?usp=sharing


8. Imenovanje popisne komisije

Sklep 57/2021(2018-22): Člani SKSB so potrdili:
- Sklep o izvedbi rednega letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev KS Bitnje

za leto 2021 in imenovanje popisne komisije v sestavi: Janez Kern (predsednik),
Maruša Langerholc (član), Robert Langerholc (član).
- Navodila za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev KS Bitnje za leto 2021 s
prilogo.

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

9. Novo leto
Ob novem letu bo izvedena:

- Obdaritev najmlajših krajanov, na enak način kot lani; zbiranje prijav in obdaritev po domovih. Za
izvedbo zadolžena: M. Langerholc.

- Obdaritev najstarejših krajanov. Izvedba M. Jekovec.
Obseg sredstev za obe obdaritvi je enak kot v preteklem letu.

10.Beljenje prostorov KS Bitnje v GD Bitnje
Izvajalca za ogled in pripravo ponudbe kontaktira T. Ogris.

11. Popravek zapisnika 17. redne seje Sveta KS Bitnje
V zapisniku se popravi točka 10. Okolica vrtca (učna pot, sadovnjak, ideje).
Popravita: T. Ogris in MJP.

12.Razno
/

Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.

Zapisala MJP

Tomaž Ogris,
Predsednik Sveta KS Bitnje
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