KRAJEVNA SKUPNOST
BOHINJSKA BELA
Številka: 1/6
Datum: 21.04.2007
ZAPISNIK
6. razširjene seje Sveta KS Bohinjska Bela, ki je bila 16.04.2007 ob 20. uri v spodnjem
prostoru Kulturnega doma
PRISOTNI: Stojan Miha, Kelbl Miro, Pogačar Franci, Burja Miha, Smolej Francka
Žerovec Bojan, Pretnar Jakob, Krivec Milan, Kunstelj Matija, Burja Marija,
Primožič Drago, Sušnik Franci, Gregorc Francka

Dnevni red:
1. Praznovanje krajevnega praznika in 1. maja
2. Plan razvoja KS Bohinjska Bela
3. Razno

AD1)
Predsednik KS je vse prisotne seznanil, da je na sestanku Društva za raziskovanje jam Bled,
obljubil, da jim bo sporočil odgovor glede sodelovanja KS pri organizaciji tradicionalnega
prvomajskega pohoda v Jamo pod Babjim zobom.
Krajevna skupnost Bohinjska Bela je na DZRJ poslala pisni odgovor, v katerem je navedla:
»Želja krajanov je bila, da bi se obisk Jame pod Babjim zobom izvedel na nedeljo 29. aprila,
za kar pa niste bili zainteresirani. Po podatkih, ki jih imamo v KS, je interes za obisk jame na
dan 1. maja upadel, ker se krajani prejšnjega večera udeležujejo kurjenja kresov. Da je obisk
jame v zadnjih letih močno upadel, se je pokazalo tudi pri koriščenju ponujene hrane in
pijače. Ker so večje količine pripravljene hrane in pijače ostajale, je tudi interes za prodajo
hrane in pijače upadel.
Brezplačnega obiska jame na 1. maja se je ponavadi udeležilo večje število obiskovalcev iz
drugih krajev. Mnenja smo, da bi tuji obiskovalci morali prispevati nekaj denarja za ogled
jame. Večina obiskovalcev se ne vrača, da bi si večkrat ogledali jamo, z brezplačnim
ogledom pa se le povečuje statistični podatek o številu obiskovalcev.
Sama KS brez sodelovanja društev znotraj vasi ne more izvesti predvidenih nalog (vključno z
ureditvijo poti) za izvedbo pohoda na 1. maj. Zato KS v letošnjem letu prepušča
organizacijo ogleda jame na dan 1. maja v celoti vašemu društvu. V informacijah o
prireditvah, ki se bodo odvijale v kraju za krajevni praznik bi navedli tudi možnost
brezplačnega ogleda jame na dan 1. maja v organizaciji DZRJ Bled.«
Predstavniki DZRJ Bled so bili vabljeni na razširjeno sejo, vendar so posredovali dopis, da se
seje ne morejo udeležiti, bodo pa sami organizirali brezplačen ogled Jame pod Babjim
zobom na dan 1. maja od 9. do 14. ure.
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Matija Kunstelj je dejal, da se s člani DZRJ ni mogoče pogovarjati, ker niso nikdar
pripravljeni na kompromis. Držijo se načela, da ni prostora za trženje dveh društev, kljub
temu pa bi sami organizirali le brezplačno vodenje, vse ostalo (ureditev poti, dodatna
ponudba), pa bi prepustili KS.
Francka Gregorc je bila enakega mnenja, da se s predstavniki DZRJ Bled ni mogoče
pogovarjat, ker vse delajo v obratno smer. Edina rešitev je pogodba in trženje v skladu s
pogodbo, kjer so navedene pravice in obveznosti. Po navedeni pogodbi je DZRJ dolžno
predložiti urnik vodenja v jamo do 1. maja.
KS predlaga, da bi Jamo pod Babjim zobom vključili v ponudbo Bleda in sicer tako, da bi
bila v hotelih dana ponudba obiska jame na določen dan z organiziranim prevozom,
vodenjem in kosilom v eni izmed gostiln na Bohinjski Beli. Določili bi ceno s tako
organiziranega obiska jame, s tem da bi si delili stroške in zaslužek
Tudi podžupan Bojan Žerovec je povedal, da je seznanjem s težavami glede sodelovanja z
DZRJ Bled, ki jih že več let poskušajo reševati, žal neuspešno.
Vsi prisotni so se strinjali z odgovorom, ki ga je KS poslala DZRJ Bled.
Sprejet je bil sklep, da v letošnjem letu prepustimo organizacijo in vodenje v Jamo pod
Babjim zobom na dan 1. maja v celoti DZRJ Bled.
Milan Krivec je prisotne seznanil, da Klub blanskih ribičev pripravlja ob Savi Bohinjki (v
soglasju z Agrarno skupnostjo) prireditveni prostor, ki bi ga lahko uporabljali vsi krajani.
Sprejet je bil sklep, da se ob praznovanju krajevnega praznika in 1. maja v sodelovanju
organizira kresovanje z gostinsko ponudbo za vse krajane. Celotno organizacijo prireditve
prevzame Klub blanskih ribičev, krajevna skupnost pa v ta namen prispeva denarna sredstva v
višini 200,00 EUR.
Prisotni so bili seznanjeni, da bo KS v sodelovanju s Kulturnim društvom 27. aprila
organizirala brezplačen ogled gledališke predstave – gostovala bo gledališka skupina s
Koroške Bele. Sprejet je bil sklep, da Krajevna skupnost krije stroške gostovanja gledališke
skupine v višini 170,00 EUR.
AD2)
Predsednik KS je predstavil predlog razvoja krajevne skupnosti Bohinjska Bela (priloga 1).
Prisotne seznanil, da je Galičič pripravljen sodelovati pri projektu razvoja krajevne skupnosti.
V odbor za izvedbo projekta sta bila predlagana Stojan Miha in Pogačar Franci, s tem da bi k
sodelovanju povabili tudi predsednika tistega društva ali organizacije, ki je povezan s
posameznim projektom na vasi. Prisotni člani KS so se s predlogom strinjali.
Po mnenju podžupana g. Žerovca je pomembno tudi sodelovanje z odborom in predstavnikom
občine.
Kelbl Miro je opozoril na problematiko praznjenja vasi. V KS je veliko zazidljivih parcel, ki
so bile določene brez soglasja lastnikov. V razvojni plan je potrebno vključiti tudi dejavnike,
ki bodo vplivali na to, da bomo ohranili šolo, vrtec, društva. Izpostavljena je bila problem
gradnje zaradi dolgotrajne pridobitve dovoljenj.
G .Žerovec je odgovoril, da bo zaradi nove zakonodaje zazidalni načrt potrjen šele naslednje
leto, saj se zadeve rešujejo kompleksno.
Postavljeno je bilo tudi vprašanje, kako spodbujat podjetništvo na vasi, če je potem potrebno
za isto zemljišče plačati dvakrat nadomestilo za stavbeno zemljišče.
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Težave pri izvajanju programa dela se pojavljajo ker še ni bil sprejet proračun Občine
Bled, pa tudi zaključni račun ni bil še potrjen zaradi nastanka nove občine Gorje.
Krivec Milan je prisotne seznanil, da je Klub blanskih ribičev od Agrarne skupnosti dobil v
najem in upravljanje del zemljišča ob Savi Bohinjski. Na prostoru bodo postavili manjši
premični objekt, možno pa bo tudi postaviti šotor. Prostor naj bi bil na razpolago vsem
krajanom Bohinjske Bele za prireditve, želijo si sodelovanja z vsemi društvi v vasi. Pašnik bo
ostal, z Agrarno skupnostjo pa bo sklenjena pogodba.
Predsednik KS je poudaril, da je potrebno pri dogovoru upoštevati vse interese v KS, da ne
bo konfliktov.

AD3)
Zavod za gozdove ni potrdil začrtane trase za gozdno cesto na Jelovico. Vsi prisotni so bili
mnenja, da trase ni potrebno spreminjati. Člani KS so sprejeli sklep, da se trasa za gozdno
cesto na Jelovico ne spremeni. Predlagajo organizacijo sestanka pod pokroviteljstvom občine,
da bi čim prej pristopili k izgradnji poti na Jelovico, ki se že vrsto let načrtuje.

Zapisnik sestavila: Francka Smolej

PREDSEDNIK
SVETA KS BOH.BELA
Miha STOJAN
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