KRAJEVNA SKUPNOST
BOHINJSKA BELA
Številka: 1/7
Datum: 12.06.2007
ZAPISNIK
7. seje Sveta KS Bohinjska Bela, ki je bila 8.6.2007 ob 20. uri v prostoru KS Bohinjska Bela
PRISOTNI: Stojan Miha, Kelbl Miro, Pogačar Franci, Smolej Francka
OPRAVIČENO ODSOTEN : Burja Miha

DNEVNI RED:
1. Pregled opravljenega dela
2. Obravnava gradiva za 4. sejo občinskega sveta Občine Bled, ki bo 12.06.2007
3. Prošnja za finančni prispevek pri organizaciji srečanja starejših občanov nad 75 let, ki bo
v organizaciji RK v Kulturnem domu na Bohinjski Beli
4. Obisk ministra g. Erjavca na Bohinjski Beli – sprejete naloge in izvedba le teh
5. Razno
Ad 1.
Pod prvo točko dnevnega reda je bila obravnavana tudi 4. točka dnevnega reda: obisk
ministra Erjavca na Bohinjski Beli – to je ureditev infrastrukture ob plezališču Iglica.
Predsednik KS Miha Stojan je g.Galičiču posredoval predlog programa razvoja KS Bohinjska
Bela. Na podlagi tega je Galičič izdelal predlog načrta za ureditev infrastrukture pod
plezališčem Iglica. Člani KS so bili že seznanjeni z načrtom, prav tako pa je predsednik KS z
načrtom seznanil predstavnika SV v vojašnici Bohinjska Bela g. Cesarja.
Prisotni so obravnavali predlog za idejni projekt ureditve plezališča Iglica vključno s
predlaganimi spremembami :










Dostop na plato mora biti zagotovljen za reševalna in gasilska vozila, zato je namesto
železniških pragov potrebno nasuti pesek ali vgraditi tlakovce.
Potrebno je postaviti dvižno rampo in zagotoviti prehod za pešce.
Postavitev brunarice (4x4m) v kateri bo zgoraj veranda in prostor s kuhinjsko nišo, v kleti
pa žensko in moško stranišče.
Ob brunarici bi postavili dve mizi s klopmi iz brun.
Plato mara biti prost brez zabojnikov.
Ob zemljanki je potrebno narediti čim več ravnega prostora, prav tako pa čim več ravnega
prostora ob stopnicah, ki peljejo na vrh Iglice.
Tlakovce ali plošče bi postavili samo ob objektih, preostali prostor bi nasuli z zemljo in
zatravili.
Urediti je potrebno stopnice skozi Iglico, ob bazenu narediti podest do slapa v dolžini
cca 15 m.
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Potrebno je prestaviti električno in telekomunikacijsko omrežje skozi sotesko ob slapu in
ga zaradi varnosti izpeljati po zemlji.
Na vrhu Iglice je potrebno urediti nova sidrišča in narediti razgledno ploščad z ograjo in
klopmi.
Poleg parkirišča pod Iglico je potrebno urediti tudi parkirišče pod Krašno.

Prisotni so bili mnenja, da je za navedena dela potrebno določiti investitorja, ki naj bi bila
Občina Bled, krajevna skupnost pa bi bila koordinator pri izvedbi del. Pogačar Franci bo
izdelal popis del in pridobil uradno ponudbo. Vsa predvidena dela je potrebno vključiti v
finančni načrt.
Predsednik KS je prisotne seznanil, da bodo ob cestah postavljene informacijske table.
Potrebe po informacijskih tablah, ki bodo označevale naselja, pomembnejše objekte,
znamenitosti, turistično ponudbo.., so bile že posredovane na Občino Bled. Pri obravnavanju
vprašanja, ali bi postavili table tudi za označitev raznih dejavnosti (gradbeništvo, tesarstvo,
reklamni napisi….), pa so se prisotni odločili, da teh tabel zaenkrat ne bodo postavili.

Ad 2.)
Prisotni so obravnavali gradivo za 4. sejo občinskega sveta Občine Bled.
Ad 3.)
Organizacija Rdečega križa je na krajevno skupnost naslovila prošnjo za pomoč pri
organizaciji srečanja starejših občanov, ki bo 22. junija 2007 v Kulturnem domu na Bohinjski
Beli. Ker bo KS prihranila denarna sredstva za obdaritev starejših občanov ob koncu leta, so
prisotni sprejeli sklep, da se prošnji ne ugodi.

Ad 4.)
Pri predsedniku KS je arhitekt iskal informacije za postavitev mrliških vežic.
Predsednik KS je prisotne seznanil z vlogo za finančno pomoč, pri rekonstrukciji gozdne poti
Rčitno – Slamniki, ki so jo lastniki zemljišč na tem območju naslovili na Občino Bled.
Lastniki parcel naj bi sofinancirali 20 % stroškov pri rekonstrukciji gozdne poti, preostali del
stroškov bo krit iz rezervnega sklada. Miha Stojan je prevzel nalogo, da bo stopil v stik z
vsemi lastniki zemljišč na prizadetem območju.
Kristan Anton je prosil za soglasje krajevne skupnosti, da še naprej sodeluje v
Organizacijskem komiteju za prireditve ob pohodu v Dražgoše. Prisotni so s tem strinjali,
vendar sodelovanje ne sme biti pogojeno s porabo nikakršnih finančnih sredstev krajevne
skupnosti.
Krajevna skupnost je prejela dopis za posredovanje podatkov o dejanskem stanju vodovodnih
sistemov. Pogačar Franci je izrazil mnenje, da je Infrastruktura Bled zadolžena za
komunalne storitve in razpolaga z vsemi podatki, zato bi krajevna skupnost podatke morala
prejeti samo v pregled in morebitno dopolnitev. Prisotni so se strinjali, da v tem smislu
podamo tudi odgovor na prejet dopis.
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Glede na to, da že poteka gradnja kanalizacije in vodovoda do Bohinjske Bele – do cerkve, so
nekateri lastniki zemljišč na tem območju izjavili, da niso bili seznanjeni z informacijo o
gradnji preko njihovega zemljišča. Pogačar Franci je povedal, da bodo vsi lastniki zemljišč
seznanjeni še preden bodo gradnja potekala čez njihovo zemljišče. Prisotni so sprejeli sklep,
da bodo vse krajane seznanili z gradnjo kanalizacije, vodovoda… še preden bo potekala
gradnja po vasi.
Izpostavljen je bil problem košnje trave ob cesti, ob avtobusni postaji, sajenje rož in urejanje
okolice. Sprejet je bil sklep, da Pogačar Franci na občinski seji da pobudo , da se tako kot na
Bledu tudi po okoliških vaseh zagotovi urejanje okolice (sajenje rož, košnja trave…)

Zapisnik sestavila: Francka Smolej

PREDSEDNIK
SVETA KS BOH.BELA
Miha STOJAN
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