
Številka: 25/SKSB_zapisnik/2018_22/13 oktober 2022
OSNUTEK, potrjen 8.12.2022

Datum:13. 10. 2022

ZAPISNIK

25. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek,
13. 10. 2022 ob 19.30 uri v GD Bitnje.

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

Opravičeno odsotni: /

Odsotni: /

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev osnutka zapisnika 24. redne seje Povezava do zapisnika

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

3. Prejeta pošta
a. S. Pavlič Povezava do gradiva

4. Gradivo seje Sveta MO Kranj - 38. seja MO Kranj, 17. 10. 2022 Povezava do gradiva

5. Lokalne volitve 2022 - Informator Povezava do gradiva za lokalne volitve 2022

6. Participativni proračun 2022 /  Projekti po 8. členu odloka o financiranju KS

7. Ograja pri Puškarni (T. Ogris)

8. Poročanje o znakih in tabli (T. Ogris)

9. Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2022 - imenovanje popisne
komisije in sprejem navodil Povezava do gradiva

10.Prikazovalniki hitrosti (T. Ogris) Povezava do gradiva
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https://docs.google.com/document/d/1e1_A4IDCDYC5RXU6u9jmohTY-1UEqAG_MACMUo1Nw1s/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=16XoEoVW8kjH2Wiblp2NXdZtZl0sQJk2av5WAQlsBE6w
https://drive.google.com/file/d/1-FuSE-QiTh6ShXf5dPKOnbjv4ug6Dh2-/view?usp=sharing
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=de1e09ab-f7f5-4e22-8406-acd4612eabc2
https://www.kranj.si/mestna-obcina/volitve/lokalne-volitve-2022
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1zWC0msbtfzL908_5-jBOKDcl6dZAZTjG
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1HlVFsrIdoNK_NbgyxETgMwsCPOSRTkw6


11. Razno

T

1. Pregled in potrditev osnutka zapisnika 24. redne seje

Sklep 67/2022(2018-22): Sprejet je zapisnik 24. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila
9. 6. 2022.

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

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

- Dopis (ponovno) glede stanja prometa na cesti Kranj-Škofja Loka skozi Bitnje in
Žabnico pripravi R. Langerholc v naslednjem mandatu.

- Deponija “Demšar” v Zg.Bitnjah, ki je bila posredovana v reševanje na državni nivo;
preveriti pri PGD ali je moteče, da je onemogočen dostop do vode (T. Ogris pridobi
informacije pri predsedniku PGD).

- Slabo stanje ceste Zajca do Mlinarja - cesta se vključi v NRP KS Bitnje.

- Pri Pelkovih so uredili odtočne pokrove ne cesti, JP Komunala se pozove k
ponovnem urejanju, ker je še vedno prisoten smrad (informacija: Mateja).

- Ponovno se pošlje dopis za ureditev table z zemljevidom poti v Sp. Bitnjah; MJP
ponovno pošlje dopis na Mestno občino Kranj (v nadaljevanju: MOK).

- Tabla “Kodeks obnašanja po gozdu”; postavitev tabel ni bila realizirana - table se
postavijo iz sredstev po 8. členu odloka o financiranju KS (letos ali v letu 2023) na
naslednjih 4 lokacijah: v Sp. Bitnjah, pri Acotu, gozdiček pri Zori, pri novih ekoloških
otokih v Zg. Bitnjah.

- Potujoča knjižnica v Bitnjah; članek v Informatorju je bil objavljen, knjige so odpeljali
nazaj v MKK, potekajo dogovori glede odprtja potujoče knjižnice v Štacunci v Sp.
Bitnjah, preverjanje izpolnjevanja pogojev.

- Čiščenje struge potoka Žabnica; izvaja Direkcija za vode - opozoriti lastnike zemljišč,
da pazijo na izvedbo. Objava se naredi na FB (M. Langerholc), pridobiti primerno
fotografijo.

Stanje nalog se ažurira v datoteki nalog.

3. Prejeta pošta

SKSB se je seznanil s prejeto elektronsko pošto S. Pavliča. V kolikor se stanje ne bo umirilo,
se urgira pri povzročitelju.
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https://drive.google.com/open?id=16XoEoVW8kjH2Wiblp2NXdZtZl0sQJk2av5WAQlsBE6w


4. Gradivo seje Sveta MO Kranj - 38. seja MO Kranj, 17. 10. 2022 Povezava do
gradiva

SKSB se je seznanil z gradivom za 38. sejo MOK. Gradivo ne vključuje vsebin, ki bi se
navezovale na KS Bitnje, na gradivo ni bilo podanih pripomb.

5. Lokalne volitve 2022 - Informator

Pred lokalnimi volitvami bi izdali še eno številko “volilnega” Informatorja, v katerem se med
drugim predstavijo kandidati za Svet KS in Mestni svet MOK (1000 znakov vključno s
presledki in fotografijo). Politične stranke pozovemo k oglaševanju, cenik za oglaševanje se
poveča za 25%.

6. Participativni proračun 2022 /  Projekti po 8. členu odloka o financiranju
KS

Participativni proračun 2022: Fasada na GD Bitnje je v fazi izdelave, igrala na otroškem
igrišču še niso obnovljena.
Na podlagi 8. člena odloka je bila izdelana informativna tabla, prikazovalnika hitrosti sta v
fazi nakupa, izdelana naj bi bila tudi študija za projekt Štajne. V kolikor bo izvedljivo, se
plača tudi parcelacija na igrišču v Sp.Bitnjah.

7. Ograja pri Puškarni (T. Ogris)

T. Ogris je podal informacijo, da morajo biti ograje ob cestah visoke do 1,5 m (odlok). Nove,
previsoke ograje bodo lastniki morali znižati, odstraniti (ograja pri Puškarni, nova Kager hiša
pri Puškarni), prejeli bodo obvestila, odločbe medobčinskega inšpektorata, KS bo izvedbo
spremljala.
Pri primeru v Sp. Bitnjah, se višina ograje lahko obdrži (gre za staro ograjo), vendar jo mora
lastnik modificirati na način, da bo zagotovljena preglednost (znižati na 1.5 m, vgraditi okno
notri,...).

8. Poročanje o znakih in tabli (T. Ogris)

T.Ogris predlaga, da bi bila 31.10.2022 organizirana manjša otvoritev postavljene
informativne table, ki je bila izdelana iz sredstev po 8.členu odloka o financiranju MOK.
Krajane se o dogodku obvesti na FB.
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https://drive.google.com/drive/folders/1gzuG-f9wF1LCrpKaBB9NjjwYD__C-e8v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gzuG-f9wF1LCrpKaBB9NjjwYD__C-e8v?usp=sharing


9. Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2022 -
imenovanje popisne komisije in sprejem navodil

Sklep 68/2021(2018-22): Člani SKSB so potrdili;
- Sklep o izvedbi rednega letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev KS Bitnje

za leto 2022 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 2022 s
prilogo.

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

10. Prikazovalnik hitrosti (T. Ogris)
Bodo kupljeni iz sredstev po 8. členu odloka o financiranju KS.

11. Razno
T. Ogris je podal informacijo, da bo pri vrtcu postavljena testna oglasna deska za našo KS
(postavi: MOK).

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Predvidoma bo še ena seja  SKSB pred koncem mandata trenutnega SKSB.

Zapisala: MJP.

Tomaž Ogris,
Predsednik Sveta KS Bitnje
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