KRAJEVNA SKUPNOST
BOHINJSKA BELA

ZAPISNIK
3. seje sveta krajevne skupnosti Bohinjska Bela, ki je bila dne 11.12.2006 ob 19. uri v prostoru
krajevne skupnosti na Bohinjski Beli.
Prisotni: Miha Stojan, Miro Kelbl, Francka Smolej
Opravičeno odsoten: Miha Burja, Franc Pogačar
Dnevni red:
1. Novoletna obdaritev otrok in starejših občanov
2. Razno
Ad 1.
Francka Smolej je prisotne seznanila, da bo prireditev z Dedkom Mrazom v Kulturnem domu 29.
decembra ob 17.30 uri. Darilo bo prejelo 55 otrok in štirje nastopajoči. Pripravljeno bo tudi nekaj
sladkarije za otroke, ki niso na seznamu, pa se bodo udeležili predstave. Darilne pakete bodo
izdelali v trgovini Mercator na Bohinjski Beli, čeprav je težko v tako majhni trgovini najti primerna
darila. Vrednost darila bo približno 3.200,00 SIT. V šoli in v vrtcu bodo poskrbeli, da bodo otroci
seznanjeni z datumom prireditve, tistim, ki niso vključeni v šolo ali v vrtec na Bohinjski Beli, pa
bodo poslali vabila po pošti.
Miha Stojan se je dogovoril da bo novoletna obdaritev starejših občanov od 80 let potekala v
sodelovanju z Organizacijo Rdečega križa. RK je pripravljen poravnati stroške daril. Obisk
starejših občanov bosta predsednik KS in predstavnica RK (v dogovoru s predsednico) izvedla v
dneh od 21. do 23.12.2006. Obdarjeni bodo tudi vsi krajani v domovih starostnikov na Jesenicah, v
Radovljici, v Podbrdu in Preddvoru.
Prisotni so izdelali seznam vseh tistih, ki jim bo KS poslala doma izdelane novoletne voščilnice.
Ad 2.
Predsednik KS je prisotne seznanil o dogovoru z občino Bled, na podlagi katerega bo občina Bled
še pred iztekom leta nakazala na transakcijski račun Turističnega društva Bohinjska Bela
150.000,00 SIT . O namenu koriščenja navedenega zneska bo odločila KS Bohinjska Bela v
sodelovanju s Turističnim društvom v naslednjem letu.
Prisotni so sprejeli sklep, da se Kulturnemu društvu Bohinjska Bela odobri 6.000,00 SIT za stroške
koledvanja.
Bohinjska Bela, 22.12.2006
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