
Številka: 22/SKSB_zapisnik/2018_22/7april2022

OSNUTEK, potrjen 18.5.2022

Datum:07. 04. 2022

ZAPISNIK

22. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek,
7. 4. 2022 ob 19.30 uri v GD Bitnje.

Prisotni: Tomaž Ogris, Robert Langerholc, Primož Ogris, Janez Kern, Matej Dolenc,
Zala Mesec, Maruša Langerholc, Janko Proj

Opravičeno odsotni: /

Odsotni: /

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:

1. Predstavitev učne vaške poti in popravek zapisnika 17. redne seje KS
Bitnje pri točki 10 (gost g. Janko Proj) Povezava do zapisnika 17. redne seje

2. Pregled in potrditev osnutka zapisnika 21. redne seje Povezava do zapisnika

3. Realizacija nalog iz preteklih sej Naloge, povezava do datoteke

Iz pretekle seje:

- doseg Facebook strani Informator KS Bitnje Povezava do gradiva, kaj je potrebno določiti za
naročilo

- objava reklamnih panojev na kmetijskih zemljiščih: T. Ogris preveri na Sosvetu za KS, ali
obstaja odlok, da na kmetijskih zemljišči ne bi bilo reklamnih panojev, razen tistih, ki bi
oglaševali pridelke. Odgovor T. Ogris: dobljena je povratna informacija, da se tega zavedajo
in da delajo aktivno na tem.

4. Prejeta pošta
- LU Kranj, svetovalna dejavnost izobraževanja odraslih, predlog za izvedbo v

GD Bitnje 22.4.2022 Povezava do gradiva
- Obvestilo PGD Bitnje o izvedbi kresovanja 30.4.2022 Povezava do gradiva
- Vprašanje glede organizacije Direndaja 2022 - ali letos bo ?
- Podaljšanje avtobusne linije šolskega avtobusa, podan predlog krajanke

Povezava do gradiva
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5. Gradivo seje Sveta MO Kranj - 34. seja MO Kranj, 13.4 .2022 Povezava do
gradiva , Sorško polje, namakalna naprava

6. Razpis za nagrade MO Kranj - rok za oddajo predlogov 30.4.2022 Razpis za

priznanja MOK za leto 2022 - povezava do gradiva Na pretekli seji je bilo dogovorjeno,
da se razmisli o morebitnih predlogih do naslednje seje.

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

8. Prometna problematika, ogled na terenu s predstavniki MOK, poročilo
Povezava do gradiva

9. Razno

1. Predstavitev učne vaške poti in popravek zapisnika 17. redne seje KS
Bitnje pri točki 10 (gost g. Janko Proj) Povezava do zapisnika 17. redne seje

1 a) Popravek zapisnika 17. redne seje KS Bitnje

T. Ogris je prisotnim predstavil predlog popravka zapisnika 17. redne seje, točka 10 “ Okolica
vrtca (učna pot, sadovnjak)”, ki se sedaj glasi:

“T. Ogris je v okviru točke podal več informacij/predlogov:
- Izšel je razpis za sredstva za obnovo kozolcev. V preteklosti je bil podan predlog, da

se izvede prijava za obnovo kozolcev tudi v Bitnjah. Pri prijavi na razpis kot
predstavnik SKSB sodeluje T. Ogris. A smo kasneje izvedeli, da kot KS pri razpisu ne
moremo sodelovati, sodelujejo lahko samo fizične osebe (npr. kmetje).

- Podan je bil predlog za ustanovitev Komisije za izgradnjo tematskih poti (v
nadaljevanju: komisija). Ena izmed nalog komisije je izvesti projekt Po poti kulturne in
naravne dediščine KS Bitnje. Pot bi nastala s formiranjem kulturno
zgodovinskih krogov ali točk na različnih lokacijah vzdolž celotne vasi ( v Zg. , Sr., in
Sp., Bitnjah ). S tem bi dolgo vas bolj povezali, vaščane kulturno osveščali, tujce pa
informirala o zgodovinskih in naravnih posebnostih kraja.  Krajan Janko Proj bo
pripravil idejni projekt tematske poti  in jo predstavil svetu KS na eni od prihodnjih sej.
Takrat bo svet KS imenoval še druge člane komisije.

Na podlagi predstavljenih informacij in predlogov, sta bila v glasovanje podana in sprejeta
naslednja sklepa:
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Sklep 51/2021(2018-22): V KS Bitnje se imenuje Komisija za izgradnjo tematskih poti. Komisijo
vodi T. Ogris. Člane komisije bo svet KS imenoval po predstavitvi idejnega  projekta tematske
poti.

Sprejet soglasno (ZA: 6, PROTI: 0, VZDRŽANIH: 0)

Sklep 52/2021(2018-22): Za zunanjega člana Komisije za izgradnjo tematskih poti se imenuje
gospod Janko Proj, ki bo predvidoma skrbel za vzdrževanje krajevnega sadovnjaka ob novem
vrtcu v Bitnjah.

Sprejet soglasno (ZA: 6, PROTI: 0, VZDRŽANIH: 0)

1 b) Povzetek predstavitve idejnega projekta tematske poti

J. Proj je članom Sveta KS predstavil obširen idejni projekt tematske poti po vasi, ki se opira
na podatke Registra kulturne dediščine KS Bitnje in na druge zgodovinske vire. Sestavljena
naj bi bila iz štirih točk oziroma štirih krogov (lahko jim rečemo zgodovinski krogi ), na katerih
bi stala primerna informativna tabla. Ker je njihova ureditev med drugim namenjena tudi
zagotavljanju večje povezanosti med tremi deli vasi, bi dve stali v Zg. Bitnjah, po ena v Sr. in
Sp. Bitnjah. Na tabli bi mimoidoči dobili kratko informacijo o zgodovini vasi, s posebnim
poudarkom na elementih njene naravne in kulturne dediščine. Lokacija prve bi bila ob
novozgrajenem krožišču, druge pa med novim vrtcem in prazgodovinskimi gomilami, obe na
zemljišču v lasti občine. Za drugi dve pa je potrebno poiskati mikrolokacijo na najbolj
primernem mestu Sr. in Sp. Bitenj. Za vse lokacije se mora pridobiti vsa potrebna soglasja,
predvsem pa morajo biti lepo vključene v okolje in nemoteče za varen promet. Arhitekt mora
za vsako lokacijo izdelati manjši projekt, iz katerega bo razvidna mikrolokacija table, njen
izgled in eventualno, drugi elementi, ki lahko dajo dodano vrednost takemu prostoru (
mogoče klop, zasajena sadna in druga drevesa, stojalo za kolesa, tlakovanje stojišča , koš
za odpadke….).

Za prvo točko v bližini krožišča, je že izdelan projekt in na njegovi podlagi pridobljeno
soglasje občinskega organa. Projekt, v soglasju z občino, vsebuje tudi ureditev okolice
lokacije, vključno z vgraditvijo obcestnih robnikov ob Škofjeloški cesti. Arhitektka bo te dni
dokončno oblikovala strokovno usklajen tekst s fotografijami in ga posredovala tiskarju.
Osnutek vsebine na tabli je g. Proj pokazal tudi vsem članom sveta KS in nanj niso imeli
bistvenih pripomb.

Projekt prve točke pri krožišču je podprl tudi g. Janko Rožič dipl. ing. arch, univerzitetni
predavatelj in odličen poznavalec problematike vaških jeder. V podporo projektu je za KS pro
bono pripravil kratko strokovno mnenje.

G. Proj je člane sveta KS tudi informiral, da bo letos v neposredni bližini krožišča obnovljen
“Prastorov” kozolec. Lastniku bo del stroškov za obnovo pokrila občina, ker je uspešno
kandidiral na sredstva za obnovo objektov kmečke kulturne dediščine.

Na podlagi predhodne obravnave pod točkama 1a in 1b je bil sprejet naslednji
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Sklep 61/2022(2018-22):
- SKSB je potrdil spremembe 10. točke zapisnika 17. redne seje KS Bitnje.
- SKSB se je seznanil z idejnim projektom “Tematskih poti”, ki ga je predstavil J. Proj.

Prisotnim je bil idejni projekt všeč, pripomb ni bilo podanih. SKSB bo deloval v smeri
realizacije opisanega projekta.

- SKSB je imenoval tudi dva člana Komisije za izgradnjo tematskih poti in sicer: Janeza Kern
in Roberta Langerholc.

Sprejet soglasno (ZA: 7, PROTI: 0, VZDRŽANIH: 0)

2. Pregled in potrditev osnutka zapisnika 21. redne seje Povezava do zapisnika

Na osnutek zapisnika 21. redne seje SKSB ni bilo podanih pripomb. V glasovanje je bil
podan in sprejet naslednji

Sklep 62/2022(2018-22): Sprejet je zapisnik 21. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila
3. 3. 2022.

Sprejet soglasno (ZA: 7, PROTI: 0, VZDRŽANIH: 0)

3. Realizacija nalog iz preteklih sej Naloge, povezava do datoteke

Naloge iz pretekle seje:

- doseg Facebook strani Informator KS Bitnje Povezava do gradiva, kaj je potrebno
določiti za naročilo

Na seji je bilo dogovorjeno, da se poskusi doseg izboljšati z boljšim sodelovanjem članov
SKSB (komentiranjem objav, včečkanjem).

- objava reklamnih panojev na kmetijskih zemljiščih: T. Ogris preveri na Sosvetu
za KS, ali obstaja odlok, da na kmetijskih zemljišči ne bi bilo reklamnih panojev,
razen tistih, ki bi oglaševali pridelke. Odgovor T. Ogris: dobljena je povratna
informacija, da se tega zavedajo in da delajo aktivno na tem.

Na seji je bilo dogovorjeno, da se spremljajo aktivnosti MO Kranj na tem področju.

4. Prejeta pošta

- LU Kranj, svetovalna dejavnost izobraževanja odraslih, predlog za
izvedbo v GD Bitnje 22.4.2022 Povezava do gradiva

LU Kranj bo predstavila brezplačno izobraževanje odraslih. Izvedba je načrtovana pod lipo
pri vrtcu Bitnje. KS Bitnje bo poskrbela za oglaševanje.
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- Obvestilo PGD Bitnje o izvedbi kresovanja 30.4.2022 Povezava do gradiva
SKSB se je seznanil z izvedbo kresovanja, pripomb na izvedbo nima.

- Vprašanje glede organizacije Direndaja 2022 - ali letos bo ?
Glede na to, da se bo letos obnavljajo otroško igrišče, ter da resursov za izvedbo v juniju
nimamo, je bil sprejet dogovor, da se v začetku septembra organizira prireditev kot otvoritev
novega igrišča (napihljiva igrala, palačinke). Tradicionalnega Direndaja v juniju letos ne bo.

- Podaljšanje avtobusne linije šolskega avtobusa, podan predlog krajanke
Povezava do gradiva

SKSB se strinja s predlogom krajanke. Predlog bo posredovan v reševanje pristojnim
službam MO Kranj.

5. Gradivo seje Sveta MO Kranj - 34. seja MO Kranj, 13.4 .2022 Povezava do
gradiva , Sorško polje, namakalna naprava

SKSB se je seznanil z gradivom za 34. sejo Sveta MO Kranj, med drugim z namero o
izgradnji namakalnega sistema na območju od Žabnice do Zg. Bitenj (vir izgradnje evropska
sredstva, vključuje 3 vrtine).

6. Razpis za nagrade MO Kranj - rok za oddajo predlogov 30.4.2022 Razpis za

priznanja MOK za leto 2022 - povezava do gradiva Na pretekli seji je bilo dogovorjeno,
da se razmisli o morebitnih predlogih do naslednje seje.

KS Bitnje za leto 2022 ne bo podala predlogov za nagrade MO Kranj.

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

Svet KS Bitnje je obravnaval rezultate glasovanja za projekte participativnega proračuna MO
Kranj ter »NRP KS Bitnje« - seznam nujnih projektov, ki ga je Svet KS Bitnje pripravil že v
preteklosti. Sprejet je bil naslednji sklep:

Sklep 63/2021(2018-22): V letu 2022 se iz sredstev po 8.členu Odloka o kriterijih in merilih
za financiranje KS v MOK izvedejo naslednji projekti.
- Postavitev Informativne table s kulturno-zgodovinsko vsebino pri krožišču v Zgornjih Bitnjah po
projektu, prijavljenem na participativni proračun (ocena: 3.000 EUR).
- Postavitev koša za pasje iztrebke na nogometnem igrišču (ocena: 150 EUR).
- 2-krat - merilnik hitrosti pri vstopu v vas iz Severne strani (mimo Puškarne) in pri hišni številki
mizarstvo Jezeršek ( ocena: 2-krat 3.100 EUR).
- Izdelava hidrološke študije in projektne dokumentacije za preusmeritev potoka Štajna po
projektu, prijavljenem na participativni proračun (ocena: 4.000 EUR – 5.000 EUR).
- V kolikor bo na voljo še dovolj sredstev – bo izvedena še postavitev klopce na Šajdah

Sprejet soglasno (ZA: 7 PROTI: 0, VZDRŽANIH: 0)
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8. Prometna problematika, ogled na terenu s predstavniki MOK, poročilo
Povezava do gradiva

T. Ogris je predstavil rezultate ogleda pristojnih služb MOK za rešitev prometne problematike
po Bitnjah.

- Kenda, lokalni promet, meritve hitrosti; glede na rezultate meritev in ogled na
terenu, dovoljenje za uporabo ceste za “lokalni promet” ne bo izdano.

- Kenda, stop znaki, sprememba prednostne ceste - ko bo cesta na tem odseku
urejena, bo pridobljeno uporabno dovoljenje, se bo dogovorilo o poteku prednostne
ceste. Do takrat se trenutna ureditev ne spreminja.

- Obvezna smer pokopališče Bitnje, smiselnost postavitve znaka; Ugotovitve MO
Kranj: Obvezna smer se ne bo vzpostavila. Gre za državno cesto in DRSI bi lahko
posledično zahtevala za vse priključke obvezno desno priključevanje. V danem
primeru je preglednost zadostna in se taka ureditev ne potrebuje.

- Meritve hitrosti na zahodnem delu ceste pri vrtcu; Informacija MO Kranj: Meritve
bodo opravljene, rezultate vam bomo posredovali.

- Nova ograja pri novogradnji, možnosti in predlogi za izboljšavo preglednosti;
Ugotovitve MO Kranj: Talne označbe se obnovijo. Ogledala se na tem mestu ne bo
postavljalo, saj je hitrost omejena na 30 km/h (cona 30) in je potrebno hitrost vožnje
prilagoditi poteku ceste.

- Prehod pri GD Bitnje; Informacija MO Kranj: Gre za državno cesto. Prehod je
osvetljen in označen. Z DRSI se bomo poskusili dogovoriti za odsevne plašče in vas
o tem obvestimo.

9. Razno

Praznovanje krajevnega praznika bo potekalo 25. junija, predvidoma pod vrbo pri vrtcu
Bitnje, v kolikor bo dopuščalo vreme. Pripravi se kulturni program z manjšo pogostitvijo
(catering), mogoče glasbo.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisala: MJP.

Tomaž Ogris,
Predsednik Sveta KS Bitnje
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