Številka: 13/SKSB_zapisnik/2018_22/7maj2020

OSNUTEK, potrjen 11.6.2020
Datum: 7. 5. 2020

ZAPISNIK
13. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v
četrtek, 7. 5. 2020 ob 19.30 uri v GD Bitnje.
Prisotni:

Tomaž Ogris, Maruša Langerholc, Robert Langerholc, Janez Kern,
Primož Ogris, Matej Dolenc

Opravičeno
odsotni:

Zala Mesec

Odsotni:

/

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:

1. Pregled osnutka zapisnika 12. redne seje Priloga 1, osnutek
zapisnika

2. Realizacija nalog iz preteklih sej Priloga2, Naloge, POVEZAVA
3. Prejeta pošta
a. Odgovor MOK glede JR na Šutno Priloga3, povezava do
odgovora MOK

b. OPPN Priloga4, povezava do obvestila MOK
c. Prejeta elektronska pošta, R. Brauc, pot v Sp. Bitnjah
Priloga5, posredovano po elektronski pošti

4. Prejeto gradivo za sejo Sveta MOK, 13.5.2020
Priloga6 povezava do aktualnega vabila, del obsežnega gradiva vam je bil
ŽE posredovan pred odpovedjo seje Sveta MOK zaradi COVID-19 in sicer
12.3.2020 (je bil poslan na mail Sveta KS Bitnje v 5 delih)

5. Čistilna akcija 2020 – popis kritičnih točk
6. Nova številka Informatorja – termin izdaje in gradivo
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7. Razno

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje
Na osnutek zapisnika 12. redne seje SKSB ni bilo podanih pripomb. V glasovanje je bil
podan in sprejet naslednji
Sklep 42/2020(2018-22): Sprejet je zapisnik 12 redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 5. 3
2020.
Sprejet soglasno (ZA: 6, PROTI: 0, VZDRŽANIH: 0)

2. Realizacija nalog iz preteklih sej
Podatki o opravljenih/neopravljenih nalogah so ažurirani v datoteki »Tekoče naloge-lista«.
Dokončati in poslati je potrebno dopis o ureditvi cest v primeru novogradenj oziroma ureditvi
cest skozi Bitnje ob njih (oznake za kolesarsko pot).

3. Prejeta pošta
3a) Odgovor MOK glede JR na Šutno
Svet KS Bitnje se je seznanil z odgovorom MOK glede postavitve luči javne razsvetljave na
cesti skozi gozd na Šutno.
Stališče MOK je za KS Bitnje nesprejemljivo (prevelika obremenjenost gozda z svetlobo).
Mnenje Sveta KS Bitnje je, da kjub navedenem razlogu za negativni odgovor, bi moral biti
predlog KS Bitnje sprejet, saj vključuje predlog za postavitev luči na senzor. Gre za
sprehajalno pot skozi gozd in nevarnost za krajane, ki pot uporabljajo, odtehta doprinos
postavitve predlagane javne razsvetljave (V odgovoru priložiti pilotno postavitev luči na
(sončni)senzor in na sončni senzor).
3b) OPPN, Obvestilo MOK
Stališče KS Bitnje je, da se na nogometnem igrišču v Spodnjih Bitnjah zgradi Športno
kulturni park Bitnje. Prav tako naj se izdelajo predlagane tematske poti (predlog podan že v
pretekosti). Drugi predlogov KS Bitnje nima.
3c) Prejeta elektronska pošta, R. Brauc, pot v Sp. Bitnjah
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Prejeta pošta je bila obravnavana. KS Bitnje nima pooblastil, da se vključi v reševanje take
situacije, ker vključuje lastnike zasebnih zemljišč, ki bi zadevo morali urediti sami.

4. Prejeto gradivo za sejo Sveta MOK, 13.5.2020
Na tokratnem dnevnem redu seje Sveta MOK ni bilo gradiva, ki zadeva KS Bitnje. Na prejeto
gradivo ni bilo podanih pripomb,

5. Čistilna akcija 2020 – popis kritičnih točk
Kritične točke so popisane, fotografirane in poslane na MOK. Na večini točk se nahajajo
biološki odpadki.

6. Nova številka Informatorja – termin izdaje in gradivo
Nova številka Informatorja izide okrog 20.6.2020. Prispevek KS Bitnje: obvestilo o krajevnem
prazniku (M. Dolenc), ozaveščevalni članek glede kurjenja (M. Dolenc), katerega se po
potrebi krajanom posreduje tudi v poštni nabiralnik (kot opozorilo). Članek o gozdovih M.
Langerholc (“Zeleni kotiček”). Vključiti tudi članek o prometu, novostih in čistilni akciji.

7. Razno
/
Seja je bila zaključena ob 20:30 uri.
Naslednja seja bo predvidoma 11. junija 2020.

Tomaž Ogris,
Predsednik Sveta KS Bitnje
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