
Številka: 21/SKSB_zapisnik/2018_22/3marec2022

OSNUTEK, potrjen 7. 4. 2022

Datum:03. 03. 2022

ZAPISNIK

21. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek,
3. 3. 2022 ob 19.30 uri v GD Bitnje.

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

Opravičeno odsotni: Zala Mesec, Maruša Langerholc

Odsotni: /

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev osnutka zapisnika 20. redne seje Povezava do zapisnika

2. Potrditev sklepa korespondenčne seje – izplačilo sejnin 2022 Priloga 5 dopisna seja

3. Realizacija nalog iz preteklih sej Povezava, tekoče naloge

4. Prejeta pošta

- pismo krajanke - ob novem letu Povezava do gradiva

- pismo krajanke 2 - odpadki Povezava do gradiva

5. Očistimo Kranj 2022 Vabilo k udeležbi

6. Otvoritev novega vrtca (16. 3. 2022) - pojasnilo Tomaž Ogris

7. Gradivo seje Sveta MO Kranj - 33. seja MO Kranj, 7.3.2022 Povezava do gradiva

8. Beljenje prostorov KS Bitnje v GD Bitnje (predračun) Povezava do predračuna

9. Razpis za nagrade MO Kranj - rok za oddajo predlogov 30.4.2022 Razpis za
priznanja MOK za leto 2022 - povezava do gradiva
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https://docs.google.com/document/d/1sfYYSTHy4fnqB8c0zZjdOyiCLRZP6hns/edit?usp=sharing&ouid=111608339390025153958&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1f8IBc7Dkzmn2V0nHHpva-vEcU5ZNfocp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=16XoEoVW8kjH2Wiblp2NXdZtZl0sQJk2av5WAQlsBE6w
https://drive.google.com/file/d/1_3xT4WCTzPr2lwAtLHKY4mIbtQBiHGVt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rF9BDvXO54OzRXbp3MHo08NGPxbJI_qP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w-doWv2ueyT1r21C379TbtTxQjSa9GR7/view?usp=sharing
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=fae1c12a-94af-42a8-827b-def086c2d207
https://drive.google.com/file/d/1OJ-gTGWTLVdZ9gv9AWEGbN31SWtA7cmX/view?usp=sharing
https://www.kranj.si/mestna-obcina/javni-razpisi
https://www.kranj.si/mestna-obcina/javni-razpisi


10. Sredstva za projekte po 8. členu odloka o financiranju KS Besedilo odloka
(razpoložljiva sredstva: 25.824.80 EUR)

11. Facebook - plačilo večjega dostopa

12. Razno

1. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje

Na osnutek zapisnika 20. redne seje SKSB ni bilo podanih pripomb. V glasovanje je bil
podan in sprejet naslednji

Sklep 58/2022(2018-22): Sprejet je zapisnik 20. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 21. 10.
2021.

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

2. Potrditev sklepa korespondenčne seje - izplačilo sejnin 2022

Sklep 59/2022(2018-22): Potrjen je sklep 5. dopisne seje SKSB z dne 7.2.2022; V proračunskem
letu 2022 se članom SKSB, 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 2022 in so zagotovljena v proračunu
MO Kranj za leto 2022 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: 5, PROTI: 0, VZDRŽANIH: 0)

3. Realizacija nalog iz preteklih sej

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

4. Prejeta pošta

- a) pismo krajanke - ob novem letu
SKSB se je seznanil z voščilom in predlogom krajanke glede označbe kolesarske steze od
krožišča v Zg. Bitnjah do Labor.

- b) pismo krajanke 2 - odpadki
V preteklosti je bilo o t.i. deponiji v Zg. Bitnjah že obveščen Medobčinski inšpektorat.
Pojasnjeno je bilo, da je deponija le začasna. Očitno temu ni tako. Prijava se ponovno
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https://drive.google.com/file/d/1-JOvzX3PVtxndXFatuYjCOamvqNSBNuL/view?usp=sharing


posreduje na Medobčinski inšpektorat (z zahtevo po ponovnem ogledu stanja na terenu in
ponovnem ukrepanju), priloži se vsebina najnovejše prijave (brez podatkov o pošiljatelju).

- c) pismo krajana glede obvezne smeri pri izvozu iz Pokopališča Bitnje
SKSB se s predlogom strinja. Predlog se posreduje v mnenje pristojnim službam Mestne
občine Kranj (v nadaljevanju; MOK), J. Lužnik.

5. Očistimo Kranj 2022

KS Bitnje na čistilno akcijo Očistimo Kranj, ki bo v soboto, 26. marca 2022, prijavi P. Ogris.
Vabilo krajanom se objavi na spletni in FB strani KS Bitnje. Malico za udeležence prevzame
T. Ogris.

6. Otvoritev novega vrtca (16.3.2022)

T. Ogris je povedal, da otroci že obiskujejo nov vrtec v Zg. Bitnjah. Protokol ob otvoritvi vodi
MOK, z organizatorko sta v kontaktu. Ob otvoritvi bodo govorniki g. župan Matjaž Rakovec,
v.d. vodje Kranjskih vrtcev in sam, kot predsednik KS Bitnje. Osnutek govora bo posredoval
članom SKSB v pregled, dodatne informacije glede dogodka bo še posredoval, ko jih pridobi.

7. Gradivo seje Sveta MO Kranj - 33. seja MO Kranj, 7.3.2022

SKSB se je seznanil z gradivom za 33. sejo Sveta MOK. Gradivo ne vključuje vsebin, ki se
navezujejo na KS Bitnje.

8. Beljenje prostorov KS Bitnje v GD Bitnje (predračun)

Sklep 60/2022(2018-22): SKSB je obravnaval predračun v višini 602,50 EUR za beljenje prostora
KS Bitnje v GD Bitnje. Soglasno je bil sprejet sklep, da se beljenje izvede.

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

9. Razpis za nagrade, priznanja MOK

SKSB se je seznanil z razpisom MOK za nagrade in priznanja v letu 2022. Morebitne
predloge člani SKSB podajo na naslednji seji.

10.Sredstva za projekte po 8. členu odloka o financiranju KS
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Predloge, katere so krajani podali za financiranje iz participativnega proračun MOK za leto
2022, je KS Bitnje imela v večini že vključene v svoj seznam projektov - “NRP KS Bitnje”. Po
rezultatih glasovanja za projekte participativnega proračuna bo SKSB oblikoval seznam
projektov, katerih vir financiranja je določen v 8. členu Odloka o kriterijih in merilih za
financiranje krajevnih skupnosti v MOK.
Predlogi projektov: namestitev dodatnih luči na cesti proti Šutni, namestitev dodatnih košev
za odpadke po KS, namestitev klopce na Šajdah, oblikovanje postaje KR s kolesom pri vrtcu
v Zg. Bitnjah, obnovitev ceste v Knezovi ulici, postavitev sadovnjaka avtohtonih sort v okviru
tematske učne poti pri vrtcu v Zg. Bitnjah, ureditev dodatnih prehodov za pešce, postavitev
dodatnih merilnikov hitrosti po vasi, …
Dokončen seznam se oblikuje na naslednji seji (članom SKSB se posreduje seznam
projektov “NRP KS Bitnje”).

11. Facebook - plačilo večjega dostopa

R. Langerholc do naslednje seji preveri, kolikšen bi bil strošek ter ali se lahko definira (omeji)
območje dosega (npr. na lokalno skupnost ali radij 10 km) objav na Facebook strani
Informator KS Bitnje.

12.Razno

R. Langerholc je izpostavil problem postavitve reklamnih panojev na kmetijskih zemljiščih.
Zanimalo ga je ali obstaja kak pravni akt MOK s katerim je določeno, da se na kmetijskih
zemljiščih lahko oglašujejo le pridelki. T. Ogris bo to vprašanje izpostavil na Sosvetu za KS.

Naslednje seja bo predvidoma 7. 4. 2022. Na temo zasnove učne poti bo na sejo povabljen
g. Janko Proj.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Zapisala: MJP.

Tomaž Ogris,
Predsednik Sveta KS Bitnje
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