KRAJEVNA SKUPNOST
BOHINJSKA BELA

ZAPISNIK
2. seje sveta krajevne skupnosti Bohinjska Bela, ki je bila dne 4.12.2006 ob 18. uri v spodnjem
prostoru Kulturnega doma na Bohinjski Beli.

Prisotni:
 člani KS : Stojan Miha, Pogačar Franc, Smolej Francka, Burja Miha
 ostali: Fajfar Janez, Kristan Anton, Razinger Slavko, Žmitek Janko, Medja Pavla, Klinar
Nataša, Poklukar Maja, Noč Alojz, Primožič Drago, Kunstelj Matija, Gregorc Francka, Krivec
Milan, Sušnik Franci, Vidic Jure, Knafelj Ludvik, Kušar Roman, Klavora Boštjan, Prešeren,
predstavnika DZRJ Bled
Opravičeno odsoten: Kelbl Miro
Dnevni red:
1. Primopredaja dela med dosedanjim in novim Svetom KS Bohinjska Bela
2. Informiranje o predlaganem načinu dela sveta KS
3. Pregled plana dela za leto 2007
4. Tekoče zadeve, vezane na prireditve v mesecu decembru 2007
5. Razno
Predsednik sveta KS Bohinjska Bela Miha Stojan je pozdravil vse prisotne. Poudaril je, da je za
dobro delo krajevne skupnosti izredno pomembno sodelovanje med vsemi, ki na kakršnem koli
področju delujejo v krajevni skupnosti. Vesel je, da so se seje udeležili povabljeni v tako velikem
številu. Posebej je zaželel dobrodošlico županu občine Bled Fajfar Janezu, saj KS Bohinjska Bela
v tem mandatu računa na podporo občine pri izvedbi številnih projektov.
Prisotne je seznanil z dnevnim redom in predlagal, da pred obravnavanjem prve točke dnevnega
reda da besedo predstavniku vojašnice, ki bo predčasno zapustil sejo. Prisotni so se s predlogom
strinjali.
Predstavnik vojašnice Bohinjska Bela stotnik Prešeren (namestnik komandanta) je povedal, da je
sodelovanje med krajevno skupnostjo in vojašnico že utečeno v zadovoljstvo obeh strani. Novim
članom KS je zaželel uspešno delo in ponudil nadaljnje sodelovanje. Vojašnica bo tudi v
prihodnjem letu sodelovala pri organizaciji pohoda v Dražgoše.
V vojašnici ima ločeno poveljevanje bataljon, ločeno poveljevanje ima učna skupina iz Vipave in
ločeno gorska šola. S streliščem, ki je problematičen objekt upravlja poveljstvo v Kranju.
V novembru 20007 bo vojašnica predvidoma vključena v čistilno napravo.
Anton Kristan je potrdil, da je bilo sodelovanje z vojašnico zelo dobro, potekali so dogovori, odziv
je bil vedno pozitiven.
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Ad 1.
Predsednik KS v preteklem mandatu Anton Kristan je povedal, da je KS v letu 2006 razpolagala s
približno 463.000,00 SIT . Ker pričakovanega rebalansa finančnega proračuna ni bilo, ob
prenehanju mandata KS ni imela dolgov in ne finančnih sredstev. Za leto 2007 je bil izdelan
predlog finančnega plana v višini 1.420.000,00 SIT. Izdelan je bil tudi program dela za naslednja
štiri leta.
Predsednik KS Miha Stojan se je Kristanu zahvalil za dolgoletno delo, prav tako tudi tajnici Pavli
Medja in vsem ostalim članom sveta KS.
Franci Pogačar je povedal, da je že tretjič član sveta KS, je pa tudi edini predstavnik KS v
občinskem svetu. . Glede na to, da se v preteklih mandatnih obdobjih župan ni prav velikokrat
udeležil seje sveta KS, je zelo vzpodbudno, da se je sedanji župan Janez Fajfar udeležil že druge
seje.
Izmed vseh KS v občini Bled je KS Bohinjska Bela prejela najmanj sredstev, kajti sredstva med
KS se delijo glede na število ljudi. V letošnjem letu je predvidena sprememba, tako da bi se le
40 % sredstev razdelilo med KS glede na število prebivalcev, 30 % sredstev bi se razdelilo v
enakem znesku in 30 % sredstev med KS, ki so pravočasno naredile program dela. Sredstva za
prostor, opremo in materialne stroške zagotovi občina ločeno.

Ad 2.
Miha Stojan je prisotnim pojasnil, da ima KS ima za leto 2006 na razpolago le še 15.000,00 SIT,
zato bodo decembrske obdaritve bolj skromne. Na podlagi soglasja, pridobljenega na Občini Bled,
bo lahko KS za uresničitev načrtov v mesecu decembru črpala sredstva za leto2007.
V naslednjih dveh letih bodo v KS potekala dela na področju kanalizacije in vodovoda, zato bo
potrebno dostikrat trkati na občinska vrata.
Ker v svetu KS niso zastopana vsa področja v KS, je predlagal, da bi določili predstavnike s
posameznih področij, ki bodo skrbeli za povezavo posameznih področij s KS, predstavljali
problematiko, predlagali rešitve …
Za pokrivanje posameznih področij so bili predlagani:
Kupljenik - Razinger Slavko
Obrne
- Klavora Boštjan
Podklanec - Ravnik Milan
Slamniki
- Špik Maks
Razinger Slavko in Klavora Boštjan, ki sta bila prisotna, sta se s predlogom strinjala, od Ravnik
Milana in Špik Maksa pa bo potrebno še dobiti soglasje.
Predsednik KS je vse prisotne predstavnike društev, organizacij, šole, vrtca prosil za sodelovanje,
za informiranje o dogajanjih in problematiki v kraju, za pomoč pri vzpostavitvi kontaktov. S svojo
prisotnostjo so predstavniki že pokazali pripravljenost na sodelovanje.
Glede na to, da je član KS tudi član občinskega sveta, pričakuje tudi dobro sodelovanje z občino.
V kolikor se župan seje ne bo mogel udeležiti, naj bi določil predstavnika občine - podžupana
oziroma tistega, ki se ga problematika tiče, da bi se udeležil seje.
Že na 1. seji je bil vzpostavljen problem informiranja krajanov. Za informiranje krajanov bi bilo
potrebno postaviti 6 obvestilnih tabel.
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Ad 3.
Predstavljen je bil program dela za naslednje štiriletno obdobje (priloga 1).
Župan Janez Fajfar je povedal, da je zelo vesel povabila na sejo. Z veliko prisotnostjo so krajani
pokazali, da so zainteresirani za razvoj krajevne skupnosti. KS si je zadala zelo obsežen program
dela, določiti je potrebno prioritetni vrstni red del. Po njegovem mnenju je zaradi azbestnih cevi
vodovod najbolj potreben zamenjeve.
Franci Pogačar je prisotnim pojasnil, da je bil že podan prioritetni vrstni red :
1. infrastruktura, vezana na projekt kanalizacije – projekt za vodovod na Bohinjski Beli je že
narejen, v letu 2007 so zagotovljena osnovna denarna sredstva, vodovod bo v celoti obnovljen
v letu 2008
2. izgradnja vaškega jedra
3. izgradnja pločnika od cerkve do šole
4. izgradnja ceste na Jelovico (projekt je že narejen)
5. sofinanciranje ceste od Mačkovca do čistilne naprave (Ministrstvo za obrambo je zaprošeno za
sofinanciranje zaradi večje obremenitve ceste)
Drago Primožič je pripomnil, da bi bila cesta na Jelovico lahko sofinancirana iz sredstev EU, v
kolikor bi bila cesta zgrajena tudi z vidika pomena za turizem.
Župan Janez Fajfar je odgovoril, da na občini Blede ni narejenega niti enega projekta, na podlagi
katerega bi črpali sredstva iz EU.
Predstavnik agrarne skupnosti Franci Sušnik je izpostavil problematiko parkiranja pod Iglico.
Župnik je pojasnil, da so bili pri adaptaciji cerkve najdeni ostanki cerkve iz 15 do 16. stoletja, kar
je povzročilo dodatne stroške zaradi izkopavanja na račun investitorja. Dosedanji stroški popravil
so pokriti, vprašljivo pa je nadaljnje financiranje. Problem je, ker cerkev ni razglašena za naravni
spomenik. Zaradi stroškov arheologov, fotografij, ostaja neplačanih okoli 150.000,00 SIT, zato bi
bila dobrodošla kakršnakoli pomoč.
Ad 4.
Matija Kunstelj je dejal, da bosta v vseh KS v občini Bled, kjer bo obdarovanje otrok, program z
Dedkom Mrazom prispevala Rado Mužan in Toni Mežan.
Dogovorjeno je bilo bilo, da bodo obdarovani vsi otroci, ki so v šoli in v vrtcu na Bohinjski Beli in
vsi otroci nad dve leti starosti, ki stanujejo v KS Bohinjska Bela.
Sredstva bodo prispevali:
PGD Bohinjska Bela
30.000,00 SIT
PGD Kupljenik
15.000,00 SIT
KD Bohinjska Bela
30.000,00 SIT
Turistično društvo
30.000,00 SIT
ZZB
30.000,00 SIT
Klub blanskih ribičev
30.000,00 SIT
Krajevna skupnost
30.000,00 SIT
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Vsi predstavniki navedenih društev in organizacij so potrdili, da bodo sredstva nakazali trgovini
Mercator na Bohinjski Beli. Maja Poklukar bo poskrbela za vsebino in količino darilnih paketov,
Francka Smolej bo skrbela za koordinacijo.
Predsednik KS je povedal, da bo potekalo tudi obdarovanje starejših krajanov, natančnejši dogovor
o obdaritvi bo sprejet naknadno v dogovoru z RK Bohinjska Bela. Predsednik KS se bo njihove
seje udeležil ta večer ob 20. uri.
Kulturno društvo 26. decembra izvedlo koledvo na različnih krajih na Bohinjski Beli. Zaradi
slabega finančnega stanja KS, ki je v preteklih letih prispevala sredstva za pogostitev kolednikov,
so se predstavniki KD dogovorili, da bodo v letošnjem letu za pogostitev porabili prihranjena
sredstva od koledvanja v preteklem letu.
Ad 5.
Predstavnik Društva za raziskovanje jam Bled je pozdravil prejšnje in sedanje vodstvo KS.
Tradicionalni pohod v jamo pod Babjim zobom bo ostal, saj omogočijo ljudem iz vse Slovenije, da
obiskujejo jamo, kar je dobra promocija kraja in dejavnosti. Želijo še nadaljnje sodelovanje, vendar
v trženju jame ni prostora za dva društva. Iglica je svetovno znano plezališče, zato je potrebno
podati informacijo o parkirišču. Poudaril je, da želijo pošto prejemati uradno, na naslov ki ga bodo
posredovali.
Za dobro sodelovanje s KS v preteklem mandatu sta se zahvalili predstavnici šole in vrtca, hkrati
pa sta izrazili pripravljenost za nadaljnje uspešno sodelovanje.
Enako željo je izrazil predstavnik PGD.
Žmitek Janko je novim članov KS zaželel čim manj zapletov pri delu.
Srečno pot pri delu v KS je članom sveta KS zaželel tudi župan občine Bled Janez Fajfar.

Bohinjska Bela, 18.12.2006

Zapisnik sestavila: Francka Smolej
Miha Stojan
Predsednik
(podpisano)
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