KRAJEVNA SKUPNOST
BOHINJSKA BELA
Štev.: 1/4
Datum: 09.2.2007
ZAPISNIK
4. seje sveta krajevne skupnosti Bohinjska Bela, ki je bila dne 1.2.2007 ob 20. uri v prostoru
krajevne skupnosti na Bohinjski Beli.
Prisotni:
- člani KS: Miha Stojan, Franc Pogačar, Miro Kelbl, Francka Smolej, Miha Burja
- podžupan Občine Bled. Bojan Žerovec
Dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov zadnjih sej
2. Postavitev informacijskih tabel
3. Plezališče Iglica - informacija
4. Cesta na Jelovico
5. Predlog za občinska priznanja
6. Reševanje nujnih zadev v vasi
Ad 1.
Predsednik KS Miha Stojan je pozdravil vse navzoče, še posebej pa podžupana občine Bled
g. Bojana Žerovca.
Prisotne je seznanil, da je bila izvršena primopredaja ključev, zapisnikov sej in ostalega arhivskega
gradiva KS Bohinjska Bela od leta 1997 dalje. Zaradi pomanjkanja prostora je problem arhivirati
starejšo dokumentacijo, ki še vedno ostaja pri Medja Pavli. Podžupan Bojan Žerovec je predlagal,
da se starejši arhiv arhivira v Kranju.
Francka Smolej je podala poročilo o novoletni obdaritvi otrok. Obdarjenih je bilo 55 otrok, darila
so prejeli tudi člani igralske skupine, ki so brezplačno pripravili predstavo z Dedkom Mrazom.
Vrednost darila je znašala približno 3.000,00 SIT. Zahvala gre vsem, ki so prispevali darila:
PGD Bohinjska Bela, PGD Kupljenik, ZZB, Kulturno društvo Bohinjska Bela, Turistično društvo
Bohinjska Bela, Klub blanskih ribičev in KS Bohinjka Bela. Za poimenski seznam in za pripravo
daril je poskrbela Poklukar Maja. Darila so bila nabavljena v trgovini Mercator na Bohinjski Beli,
kljub temu, da je bilo težko izbrati primerna darila. Račun, naslovljen na KS Bohinjska Bela je bil
zavrnjen, ker je bil nepravilno izstavljen.
Miha Stojan je podal poročilo o novoletni obdaritvi starejših občanov od 80 let. Skupaj s
predstavnico Organizacije Rdečega križa sta obiskala in obdarovala 42 krajanov na Bohinjski Beli
in 8 krajanov v domovih ostarelih na Jesenicah, v Radovljici, Podbrdu in Preddvoru.
KS je pred novim letom razposlala 28 doma izdelanih voščilnic.
14. januarja 2007 je bil izveden pohod v Dražgoše. Miha Stojan in Anton Kristan sta se v vojašnici
dogovorila, da je vojska za udeležence pohoda na Rovtarici preskrbela klobase, kruh in čaj in
organizirala prevoz hrane in gozdarja. Kristan je poskrbel za prijavo prireditve, za raznos plakatov,
varovanje s strani GRS Bohinj in za organizacijo v koči na Rovtarici. KS Bohinjska Bela stroškov z
izvedbo pohoda v Dražgoše ni imela.

Na podlagi dogovora med predsednico Turističnega društva Bohinjska Bela in predsednikom KS
Bohinjska Bela , je občina Bled nakazala na transakcijski račun Turističnega društva Bohinjska
Bela 150.000,00 SIT oziroma 625,94 EUR iz naslova turističnih taks – z obrazložitvijo, da KS
svojega transakcijskega računa nima, v novem proračunskem letu pa ne bi mogli koristiti sredstev
za preteklo leto.
Ker je bil naveden znesek namenjen za delo KS, so prisotni razpravljali o namenu koriščenja.
Turistično društvo Bohinjska Bela je izrazilo željo, da bi s tem zneskom krili stroške arheoloških
izkopavanj v cerkvi, pa tudi na 2. seji sveta KS je župnik povedal, da bi bila dobrodošla kakršna
koli pomoč, saj zaradi stroškov arheologov, fotografij, ostaja neplačanih okoli 150.000,00 SIT.
Po razpravi sta bila dana dva predloga:
1. da celoten znesek namenimo za postavitev informacijskih tabel
2. da eno tretjino zneska namenimo za kritje stroškov arheoloških izkopavanj cerkvi, preostali del
pa za postavitev informacijskih tabel.
Drugi predlog je bil utemeljen s tem, da bosta član občinskega sveta in podžupan iz proračuna
občine zagotovila manjkajoča sredstva za postavitev informacijskih tabel.
Oba predloga sta bila dana na glasovanje. Za prvi predlog je glasoval en član, za drugi predlog so
glasovali trije člani, en član pa se je glasovanja vzdržal.
Sprejet je bil sklep, da se 208,65 EUR (eno tretjino zneska)nameni cerkvi za kritje stroškov
arheoloških izkopavanj, 417,29 EUR se nameni za postavitev informacijskih tabel.
Ad 2
Prisotni so o sredstvih (417,29 EUR) za postavitev informacijskih tabel razpravljali že pod prvo
točko dnevnega reda. Manjkajoča sredstva za postavitev 5 informacijskih tabel (v Spodnji vasi, v
Zgornji vasi, na Podklancu, na Obrnah in na Kupljeniku) bi pridobili od občine Bled.
Podžupan Bojan Žerovec je predlagal, naj se na občini Bled z ga Sašo Repe posvetujemo o
obliki in nabavi informacijskih tabel.
Ad 3.
Miha Stojan je podal informacijo o plezališču Iglica. Izvedene so bile naslednje aktivnosti:
- 3.1.2007 - obisk pri Cundovih
- 5.1.2007 - razgovor v vojašnici na Bohinjski Beli
Razgovor je bil organiziran po predhodnemu dogovoru med prisotnimi (dva predstavnika vojašnice
Bohinjska Bela SV 5370, predsednik Agrarne skupnosti Bohinjska Bela in predsednik Sveta KS
Bohinjska Bela) s ciljem dokončne ureditve plezališča Iglica ob upoštevanju vseh predlogov in
pripomb, ki se vsakodnevno pojavljajo v krajevni skupnosti in so sedaj še niso bili ustrezno rešeni.
Člani sveta KS so bili seznanjeni z ugotovitvami in dogovori, ki so bili sklenjeni na razgovoru v
vojašnici. Zapisnik z razgovora je bil posredovan udeležencem razgovora, občini Bled, članom
sveta KS in Infrastrukturi.
– 22.1.2007 - ogled predvidenega parkirišča
Predsednik KS je na ogled vabil predsednika Agrarne skupnosti Sušnik Francija in Galičič Roberta,
prisotna pa sta bila še Ravnik Viktor ter Zupan Tine.
– Na občini Bled je predsednik KS zaprosil za lokacijsko informacijo.
– Opravljen je bil razgovor z Betko Galičič – predstavnico komisije za športno plezanje.

Ad 4.
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo na občini Bled je izdelan projekt za cesto na Jelovico že
poslal na preverjanje Zavodu za gozdove. Rok za odgovor je potekel konec januarja.
Za ureditev zimskega sankališča bi bilo potrebno kandidirat za sredstva iz državnega proračuna.
Ad 5.
Člani sveta KS so razpravljali o možnih kandidatih za občinska priznanja.
Soglasno je bil sprejet sklep, da KS Bohinjska Bela v letošnjem letu ne bo predlagala kandidatov
za podelitev občinskih priznanj.
Ad 6.
Na razgovoru v vojašnici so bili predstavniki vojašnice so bili seznanjeni, da se bo na podlagi
zakonodaje vojašnica morala priključiti na kanalizacijo najkasneje do 31.12.2010. Zato je potrebno
že sedaj ob izdelavi projekta kanalizacije na Bohinjski Beli zagotoviti ustrezno mesto za priključek
in zagotoviti ustrezno kapaciteto omrežja.
Predvidena je ureditev ceste od Mačkovca do čistilne naprave. Za ureditev odseka od glavne ceste
v Mačkovcu do mostu na strelišče bi v letu 2008 Slovenska vojska morala prispevati 1/3 sredstev.
Sprejet je bil sklep, da se KS zavzema za ureditev ceste, pripravljena je sodelovati z dogovori o
sofinanciranju. Občina Bled bo v sodelovanju s KS Bohinjska Bela sklicala sestanek, na katerega
bi povabili predstavnike Generalštaba in jih seznanili z navedeno problematiko.
Podan je bil predlog, da občina Bled pristopi k sprejetju že večkrat obljubljenega odloka o
plovnem redu Save Bohinjke od Soteske navzdol.
Franc Pogačar je pojasnil, da so za vodovod in kanalizacijo izdelani vsi projekti, papirji so urejeni,
zato obstaja možnost črpanja sredstev iz EU. Člani KS so bili mnenja, da je potrebno na občini
Bled resno pristopiti k temu projektu, sredstva za izgradnjo vodovoda je potrebno zagotoviti iz
občinskega proračuna tudi v primeru, ko sredstva iz EU ne bodo odobrena. Istočasno je potrebno
analizirati možnost plinifikacije v vasi, odvod meteorne vode in kabliranje za razsvetljavo.
Strategija prostorskega razvoja občine Bled je bila pripravljena. Izvedena je bila javna razgrnitev,
na katero so občani lahko dali predloge in pripombe.
Objavljen je bil razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Bled v letu 2007 – rok za prijavo na
razpis je 28.2.2007. Ker prisotnim niso bili povsem jasni razpisni pogoji, so sklenili, da se o
razpisnih pogojih in o načinu pridobivanja sredstev v te namene dodatno pozanimajo.
Do naslednje seje je potrebno pripraviti plan dela sveta KS za leto 2007 ob upoštevanju že
predlaganih nalog in novih potreb na območju KS.
Podžupan g. Žerovec je prisotne seznanil, da se neporabljena sredstva v tekočem letu lahko
prenesejo v naslednje leto.

Zapisnik sestavila: Francka Smolej
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