KRAJEVNA SKUPNOST
BOHINJSKA BELA
Številka: 1/5
Datum: 26. 3. 2007
ZAPISNIK
5. seje Sveta KS Bohinjska Bela, ki je bila 23. 3. 2007 ob 19. uri.
PRISOTNI: Kelbl Miro, Pogačar Franci, Burja Miha, Stojan Miha
OPRAVIČENO ODSOTNA: Smolej Francka
DNEVNI RED:
1. Pregled dela med 4. in 5. sejo sveta KS Bohinjska Bela
2. Pregled dnevnega reda 3. seje občinskega sveta Občine Bled in pregled dela odborov
3. Sodelovanje z društvi pri izvedbi programov v letu 2007
4. Izdelava projekta razvoja Bohinjske Bele
Ad.1)
Dne 2. 3. 2007 je bil poslan na Občino Bled dopis v zvezi s postavitvami oglasnih tabel po
krajevni skupnosti.
Dne 23. 3. 2007 je bil poslan na Ministrstvo za obrambo dopis z naslovom Sodelovanje
Občine Bled – KS Bohinjska Bela z vojašnico na Bohinjski Beli .
Dne 9. 2. 2007 smo ob 90.letnici obiskali Mužan Valentina in mu čestitali predstavniki KS,
RK in upokojencev.
Predsednik Sveta KS se je udeležil vseh občnih zborov društev, ki delujejo v kraju. Programi
dela društev so povezani z delom Sveta KS za leto 2007.
Dne 17. 3. 2007 smo izvedli čistilno akcijo v kraju. O čistilni akciji smo obvestili krajane in
ostale , ki imajo objekte v vasi.
Zbralo se je 12 krajanov in smo očistili prostor pod šolo in okolico gasilskega doma.
Vojska je izvedla čiščenje že dan prej, prav tako tudi učenci šole in vrtca.
Ad. 2)
Pregled dnevnega reda 3. seje Občinskega sveta Občine Bled:
V razpravi smo pregledali vsebino vseh dokumentov, ki so zanimivi za krajane in našo KS
npr.: Osnutek odloka o proračunu Občine za leto 2007. Iz proračunskih postavk smo izbrali
postavke, ki jih lahko koristi tudi Bohinjska Bela:
-

za delovanje KS Boh.Bela je predvideno 3.914 EUR
investicijsko vlaganje v objekte v lasti občine
KS Boh. Bela 1.252 EUR
cestno gospodarstvo oporni zid 20.865 EUR za celo občino
frezanje, krpanje asfalta 29.067 EUR za celo občino
za obnovo lokalnih cest 50.197 EUR za celo občino
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-

obnova krajevnih cest 37.500 EUR za celo občino
v sklopu gradnje komunalne infrastrukture 36.920 EUR za celo občino
za obnovo cest
gozdna cesta Kupljenik – Jelovica 4.173 EUR
meteorne vode, kjer se gradi kanalizacija 45.902 EUR za vso občino
vodovod Obrne Strmine 29.628 – poravnava za leto 2006
povezovalni vod Mačkovec – Bohinjska Bela 54.248 EUR
pokopališče – vzdrževanje na skladiščnem objektu 1.667 EUR
javna razsvetljava istočasno s komunalnimi vodi 2.086 EUR
vodovod – projekti 2.086 EUR
javna razsvetljava projekti 1.252 EUR
dokumentacija– obnove pločnikov
pločnik Boh. Bela 4.250 EUR
sanacija divjih odlagališč 5.428 EUR za občino
sredstva za delovanje KS prenos iz leta 2006 - 109 EUR

Pripombe na proračun občine:
-

v osnutku ni zajetih sredstev iz evropskih skladov
zajeti so projekti, ki so zelo dragi in niso nujni za občane
obala jezera in igrišča bi se morala financirati iz državnih sredstev in sredstev imetnikov
turističnih objektov
veliko sredstev je namenjenih za izdelavo projektov, ki niso zanimivi za občane Bleda
preslabo je zajeta gradnja obvoznice okoli jezera
za potrebe občanov je investicij premalo
stare obveznosti občine so velike, zato je nujno spremeniti način financiranja in sestavo
občinskega proračuna v bodoče

V razpravi je občinski svetnik g. Pogačar v razlagi dopolnil posamezne
proračuna. Po razpravi smo sprejeli sledeče sklepe:
-

postavke iz

Krpanje asfalta bo v letu 2007 izvedeno samo najnujnejše, ker se bo denar hranil za
asfaltiranje po izgradnji kanalizacije.
Ureditev treh hitrostnih ovir pred šolo je nujna, saj dimenzije niso v skladu z načrti. Zato
je potrebno to ob popravilu asfalta po vasi te ovire s frezanjem znižati.
Projekt za pločnik bo izveden v razdalji od cerkve do šole.
Javno razsvetljavo bomo izvedli kjer bo najnujnejše - po predlogu KS
Izdelati je potrebno projekt za dve vaški jedri – javno razsvetljavo, odvod meteornih voda,
tam kjer je to potrebno.
Za kulturnim domom je v povezavi z Infrastrukturo potrebno urediti podstavek za
namestitev smetnjakov , ki so sedaj ob avtobusni postaji.
Kanalizacija bo po predračunu stala 700.000 EUR za celo vas in vodovod 200.000 EUR.

Financiranje kanalizacije in vodovoda je v letu 2008 predvideno iz evropskih skladov ali v
kombinaciji s koncesionarjem za kanalizacijo. V letu 2007 bo izdelan tlačni vod kanalizacije
in napajalni vodovod od Mačkovca do cerkve na Bohinjski Beli. Vse ostale navedene naloge,
ki smo jih navedli v planu , bomo začeli izvajati v letošnjem letu,po sprejetju Občinskega
proračuna. Potrebno pa bo pripraviti vso potrebno dokumentacijo in zagotoviti denar za
izvedbo celotnih projektov.
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Ad. 3)
Izvedba programov v letu 2007:
- plani predvideni v dogovoru z vojsko – plezališče Iglica in ostalo
- izdelava projektov za meteorne vode, plinifikacija, razsvetljava, priprava na izvedbo
kanalizacijskega in vodovodnega omrežja za leto 2008
- ureditev hudournika Suha v Zgornji vasi – plana že iz leta 2005
- ureditev hudournika Črni potok v zgornjem delu zaradi poplavljanja
- povišanje opornega zidu ob Belci nasproti cerkve z ureditvijo parkirišča in pločnika do
šole
- ureditev vaških jeder – ureditev okolice kulturnega doma
- postavitev varovalne ograje od kasarne v smeri Obrn-ni v proračunu Občine Bled
- dograditev javne razsvetljave ( 5 svetilk)
- ureditev poti od Boh.Bele do Zake
- ureditev sprehajalne poti ob Savi v smeri Bleda
- mrliške vežice – zaradi priprav na gradnjo kanalizacije se le to prenese na naslednje
obdobje
- pot na Jelovico iz Kupljenika po dogovorjeni trasi; novo predlagane variante ne poznamo
- nadaljevanje vzdrževalnih del na cesti v Slamnike
Ad. 4)

Razno

Obravnavali smo razvoj KS Bohinjska Bela v prihodnosti in se strinjali s ponudbo g. Galičič
Roberta, da pomaga finančno pri izdelavi projekta razvoja vasi. Zato bomo pripravili v
okviru Sveta KS osnovne podatke, ki so potrebni pri izdelavi takega projekta. Ker bo z
izgradnjo kanalizacije po vasi možno urediti tudi druge stvari istočasno, bo projekt razvoja
zelo koristen za napredek KS Bohinjska Bela.
Sodelovanje z društvi in organizacijami:
-

jamarsko društvo : skupna priprava obiska jame pod Babjim zobom za 1. maj,
organizirati sestanek na Občini Bled v zvezi z jamo pod Babjim zobom
kulturno društvo : urediti okolico kulturnega doma in ogrevanje v stavbi
turistično društvo: projekt Iglica, planirane poti, jama, vaška jedra
gasilsko društvo: ureditev dostopov gasilskih vozil do vseh hiš
ribiški klub:
gradnja ribiškega doma s prostorom za rekreacijo
izdelava plovnega režima na Savi v sodelovanju z ribiči, kajakaši, raftarji, Turističnim
društvom in občino
agrarna skupnost : ureditev sporov s krajani po mirni poti

PREDSEDNIK
SVETA KS BOH.BELA
Miha STOJAN
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