KRAJEVNA SKUPNOST
BOHINJSKA BELA
Številka: 1/8
Datum: 03.09.2007
Z A P I S N I K - popravek
8. seje Sveta KS Bohinjska Bela, ki je bila 29.8.2007 ob 20. uri v prostoru KS Bohinjska Bela
PRISOTNI: Stojan Miha, Kelbl Miro, Pogačar Franci, Smolej Francka, Burja Miha,
Bojan Žerovec

DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov zadnje seje
2. Program dela za leti 2008 in 2009 (priloga predloga programa)
3. Poročilo o opravljenem delu v letu 2007 in izvajanje programa dela do konca leta 2007
4. Vloga Jamar Toneta
5. Razno
Na začetku seje je bil podan predlog, naj se druga in tretja točka dnevnega reda zamenjata,
tako, da se zaradi vsebine tretja točka dnevnega reda obravnava pred drugo točko.
Predlog je bil sprejet.
Ad 1.
Podatkov o postavitvi usmerjevalnih tabel zaradi dopustov na Občini Bled še ni.
Ministrstvu za obrambo je bil posredovan dopis v zvezi s plezališčem Iglica, vendar zaradi
dopusta za to odgovorne osebe še ni odgovora.
Realizirana je košnja trave ob cesti in avtobusni postaji.
Občini Bled je bilo postavljeno vprašanje glede sajenja rož v krajevni skupnosti, vendar
odgovora še ni.
Cesta ob cerkvi, ki je razkopana zaradi izgradnje kanalizacije, bo asfaltirana v roku 14 dni.
Ad 3.)
 Kontejnerji za smeti so prestavljeni za Kulturni dom. Zaradi nevarnosti da na
kontejnerje pade plaz, je bil sprejet sklep, da se na streho postavijo snegolovi – stroške
krije krajevna skupnost.
 Luknje na cestah so bile zakrpane. Hitrostne ovire na cesti so bile poskusno
popravljene. Situacija je nekoliko izboljšana,vendar ni še urejena.
 Parkirišče pred cerkvijo je zgrajeno, dokončno bo urejeno v naslednjem letu, ko bo
zgrajeno črpališče. Za izgradnjo vodovoda in kanalizacije so v letošnjem letu dela
zaključena, saj ni več na razpolago denarnih sredstev.
 G. Pogačar in g. Kelbl sta zadolžena, da po vasi pregledata situacijo glede meteornih
voda.
 Oglasna tabla za na Kulturni dom je naročena in bo dobavljena v septembru. Na Občini
Bled je na razpolago ena oglasna tabla. Prisotni so bili zainteresirani, da to tablo
vzamemo in naročimo še 4 ustrezne oglasne table.
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 G . Žerovec je prisotne seznanil, da je cesto od trgovine proti šoli odkupila Občina
Bled, ki je tudi uredila prepis in dosedanjemu lastniku poravnala vse obveznosti.
 S tem je dokončno urejeno lastništvo te ceste. Sprejet je bil sklep, da o tem pisno
obvestimo krajane, ki stanujejo ob tej cesti.
 Na cesti v Slamnike potekajo sanacijska dela po naravni ujmi (snegolomu) in razširitev
ceste. Del sredstev (cca 15.000,00 EUR) bo zagotovljenih iz rezervnega sklada in
drugih skladov, del sredstev zberejo lastniki parcel na tem območju.
 ……
 Potrebno je urediti parkirišče pred Kulturnim domom. G. Pogačar bo poskrbel, da bo
narejen geodetski posnetek, nato pa je potrebno izdelati ureditveni načrt in o njem
seznaniti krajane, ki bodo izrazili svoje želje in pripombe.
 Luči javne razsvetljave se redno vzdržujejo.
 G. Stojan In G. Kelbl sta si ogledala situacijo glede javne razsvetljave v krajevni
skupnosti in naredila zapisnik o ogledu. Ker je v letošnjem letu na razpolago 1.252,00
EUR za javno razsvetljavo, je bil dan predlog za postavitev luči v ulici kjer stanuje
Zupančič Jože v Zgornji vasi in v ulici do Ravnik Milana v Spodnji vasi. Prisotni so se
s predlogom strinjali.
Do konca leta je potrebna še izvesti naslednje naloge:
 izdelava projekta za cesto Kupljenik –Jelovica
 urejanje plezališča Iglica – geodetski posnetki in ureditev parkirišč
 izgradnja pločnika od cerkve do šole in Zgornje vasi
 izdelava načrta za postavitev avtobusnih postaj
 postaviti nabiralnik za pripombe in predloge občanov
 montirati peč za centralno ogrevanje v Kulturnem domu
 organizirati srečanje in obdarovati starejše občane in otroke ob koncu leta
Ad 2.)
Prisotni so obravnavali predlog programa dela na področju gospodarske infrastrukture v KS
Bohinjka Bela za leti 2008 in 2009, ki ga je potrebno do 31.8.2007 dostaviti Občini Bled
zaradi priprave Proračuna občine Bled. Na predlog g. Žerovca se bosta 5.9.2007 v času
uradnih ur na Občini Bled z njim sestala predstavnika KS g. Stojan in g. Pogačar, kjer bodo
dokončno uskladili predlog programa:
1. izgradnja novega vodovodnega in hidrantnega omrežja in kanalizacije po vasi (20082009)
2. istočasno urediti meteorno kanalizacijo na ogroženih delih vasi (2008-2009)
3. prestavitev kabelskega in telefonskega omrežja v zemljo kjer je potrebno (2008-2009)
4. plinifikacija vasi (v kolikor bi izvedena anketa pokazala interes krajanov)
5. asfaltiranje poti, ureditev škarp in podobno (2009)
6. ureditev struge Belce in Suhe in ureditev požarnih zajetij (2008-2009)
7. izgradnja pločnika od cerkve do osnovne šole in do Zgornje vasi (2008)
8. ureditev varovalne ograje in ceste od vojašnice do Obrn (2008)
9. krajevne in gozdne ceste (2008-2009):
• ureditev ceste na Kamno gorico
• ureditev ceste Bohinjska Bela – Slamniki v celoti z obeh strani
• ureditev ceste Bohinjska Bela – Zaka
• ureditev pešpoti Bohinjska Bela – Mlino
• gradnja ceste na Jelovico
• ureditev kolesarskih poti
• ureditev lastništva cest
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• vzdrževanje cest
10. ureditev vaških jeder v Spodnji in Zgornji vasi (2008-2009)
11. odkup zemlje za mrliške vežice in parkirišče, izdelava načrtov in izgradnja (2008-2009)
12. dograditev razsvetljave na vasi (2008)
13. izdelava plovnega režima po Savi Bohinjski s sprejetjem občinskega odloka (2008)
14. izdelava prostorskega plana ob Savi Bohinjski (2008)
15. ureditev prostora in izgradnja objektov ob plezališču Iglica (2008)
16. postavitev avtobusnih postaj (2008-2009)
Predlog za ureditev notranje strani zidu na pokopališču je bil umaknjen iz programa, ker je za
ta dela pristojna Infrastruktura.
Ad 4.)
Krajevna skupnost je prejela vlogo Jamar Toneta za postavitev parkirnega prostora
(nadstrešnica) za avto.
Ker gre za postavitev na občinskem zemljišču, je potreben ogled predstavnika občine in
predstavnika KS, nato bo podana lokacijska informacija.
Ad 5.)
Prisotni so bili seznanjeni s ponudbo članov Društva Blejskih fijakarjev in članov Liste Tonija
Mežana, da ob tednu otroka izvedejo predstavo Pika Nogavička v čarovniški šoli. Ga
Smolejeva je na podlagi dogovora z Vrtcem in Osnovno šolo na Bohinjski Beli že rezervirala
datum predstave in sicer bo predstava v soboto, 6.10.2007 ob 17. uri.
G. Stojan je prisotne seznanil z opominom SAZAS-a za neplačan račun za avtorske pravice
iz leta 2004. Na podlagi razgovora z ga Medja Pavlo je bil opomin zavrnjen.
Prisotni so bili seznanjeni z osnutkom Medsebojna pogodbe o uporabi parcele ob Savi
Bohinjski med Agrarno skupnostjo in Klubom blanskih ribičev. Prisotni smo sprejeli sklep,
da smo v pripravah na izdelavo končne verzije pogodbe s strani Sveta KS pripravljeni
sodelovati, saj smatramo, da se splača potruditi in v pogodbo zapisati vse podrobnosti, da
kasneje ne bo prihajalo do problemov in nezadovoljstva.
Ker je bilo na osnutek pogodbe kar nekaj pripomb, se pisne pripombe posreduje Agrarni
skupnosti.

Zapisnik sestavila: Francka Smolej
PREDSEDNIK
SVETA KS BOH.BELA
Miha STOJAN

Opomba: na željo odvetnice Erike Šlibar Mulej je 9. odstavek točke Ad 3.) črtan iz zapisnika.
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