KRAJEVNA SKUPNOST
BOHINJSKA BELA
Številka: 1/10
Datum: 01.12.2007
ZAPISNIK
10. seje Sveta KS Bohinjska Bela, ki je bila v torek, 27.11.2007 ob 19.00 uri v prostoru KS
Bohinjska Bela
Prisotni: Stojan Miha, Pogačar Franci, Smolej Francka, Burja Miha, Kelbl Miro

Dnevni red:
1. Pregled sklepov zadnje seje
2. Informacija o delu KS
3. 6. seja občinskega sveta Občine Bled – pregled dnevnega reda in sklepov seje
4. Aktivnosti KS pred novim letom (obdaritev otrok, obisk starejših občanov ipd.)
5. Predlog odvetnice Erike Šlibar Mulej
6. Razno

Ad1)
Pregled opravljenih nalog:
Sanacija poškodovanih poti ob neurju je skoraj v celoti odpravljena.
Škoda na travnikih se bo izplačevala na podlagi podjemnih pogodb. Podjemne pogodbe so
izpolnjene na podlagi sklepa, ki ga je v skladu s svojimi pooblastili v zvezi z odpravo posledic
ujem z dne 18.09.2007 izdal župan Občine Bled, v katerem je navedena možnost plačil
opravljenih del na podlagi podjemnih pogodb za vsakega udeleženca (cena za strojno uro 15
EUR in cena ure delavca 5,00 EUR).
Osem izpolnjenih pogodb krajanov Bohinjske Bele in Kupljenika je bilo na Občino Bled
posredovano 06.11.2007.
Občini Bled je bil posredovan seznam popisane škode po neurju in ocena potrebnega
števila ur za sanacijo nastale škode za krajane, ki niso posredovali podjemnih pogodb, vendar
so bili o tej možnosti obveščeni.
Potrebno se je še dogovoriti za čiščenje požarnega bazena.
Oglasna tabla na Podklancu je postavljena, vendar je potrebno na to tablo montirati še zaprt
del. Potrebno je nabaviti še štiri oglasne table. Sprejet je bil sklep, da se tri oglasne table v
vrednosti 625,00 EUR nabavijo iz sredstev ki se zbirajo v občinskem proračunu iz naslova
turističnih taks in jih je Občina Bled nakazala na račun Turističnega društva Bohinjska Bela.
Ena oglasna tabla se nabavi iz sredstev, ki so za delo krajevne skupnosti še na razpolago v
občinskem proračunu.
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Za parkirišče pred Kulturnim domom geodetski posnetek še ni izdelan, ker je problem z
geometri. Pogačar Franci je zadolžen, da najde geometra, ki bo čim preje pripravljen izdelati
geodetski posnetek.
Za postavitev javne razsvetljave je napravljen ogled in izdelan predračun in dostavljen
predstavniku Občine Bled g. Dežmanu. Potrebno se je dogovoriti za izvedbo plačila.
Za priključitev peči za centralno ogrevanje v Kulturnem domu je izstavljena naročilnica
Plinstalu, ki bo v prihodnjem tednu izvedel delo.
Snegolove na Kulturnem domu (nad kontejnerji) naj bi po razgovoru z Infrastrukturo
financirala KS. Sprejet je bil sklep, da se za izdelavo snegolovov izda naročilnica v
vrednosti 70,00 EUR.

Ad2)
Predsednik KS Miha Stojan je prisotne seznanil, da je bi 17.10.2007 razgovor pri županu, ki
se ga je poleg njega udeležila še Francka Smolej. Župan je zapisnik podpisal in je priloga
zapisniku (priloga 1).
Glede Plezališča Iglica je imel že dvakrat razgovor na Občini Bled. Po mnenju ga. Repe in
Janežič je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
Ker so sredstva za odkup zemljišča za poslovilne vežice še vedno na razpolago v občinskem
proračunu, je predsednik KS opravil razgovor z lastniki zemljišč. Na sestanku z lastniki
zemljišč, kjer je bil prisoten tudi predstavnik Občine Bled g. Osvald, je prišlo do nesoglasja
zaradi prenizko ponujene cene za odkup zemlje. Na podlagi usklajevanja je bil podan nov
predlog cene za m2 zemljišča.
Ad3)
Pogačar Franci je prisotne seznanil, da je bil na 6. seja občinskega sveta Občine Bled sprejet
Odlok o nadomestilu za stavbeno zemljišče. Zvišanje cene je bilo za fizične osebe nižje od
predlagane in višje za poslovne objekte in hotele. Tako se cena v III. območju kamor spada
Bohinjska Bela poveča za 18,05 %, cena v IV. območju (Obrne, Kupljenik) pa se poveča za
11,29 %.
V razpravi smo bili člani Sveta KS mnenja, da je povečanje previsoko, še posebej če
primerjamo ceno nadomestila za stavbeno zemljišče s cenami v drugih občinah.
Ad4)
Otroci v šoli izdelujejo vizitke, zato jih bo KS obdarila s piškoti. Dan je bil predlog, da se
Pekarno Planika prosi za pomoč pri obdaritvi otrok s piškoti.
V KS Bohinjska Bela bo Dedek Mraz obiskal otroke 28. decembra ob 17. uri. Otroci bi tako
kot vsako leto prejeli darilne pakete. Skupaj s predstavnik RK bi obiskali starejše krajane od
80 let in jih obdarili.
Sprejet je bil sklep, naj bi vrednost paketa za otroke znašala 12,00 EUR , vrednost paketa
za starejše pa 5,00 EUR.
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Prisotni so se strinjali, da se darilni paketi nabavijo v Mercatorju na Jesenicah. Mercator
Jesenice bo za vse obdarovance preskrbel brezplačne darilne vrečke. Mercatorju se pošlje
tudi prošnja za pomoč pri obdaritvi otrok.
Sredstva naj bi prispevala vsa društva in organizacije v krajevni skupnosti, tako kot vsa leta
poprej. Posamezni člani Sveta KS so bili zadolženi, da o tem obvestijo društva in organizacije
in prosijo za prispevek v višini 125,00 EUR.
Sprejet je bil sklep, da KS Bohinjska Bela za ta namen prispeva sredstva v višini do 200,00
EUR. Naročilnica se izda Mercatorju – PE Jesenice.
Ad5)
Prisotni so bili seznanjeni s pismom odvetnice Erike Šlibar Mulej, v katerem poziva Svet
krajevne skupnosti Bohinjska Bela, da sporno objavljeno besedilo nemudoma odstrani iz
objavljenega zapisnika 8. seje.
Sprejet je bil sklep, da se da se iz zapisnika 8. seje Sveta KS Bohinjska Bela, ki je bila
29.8.2007 črta 9. odstavek pod točko Ad 3.)
Ad 6)
Organizacija Rdečega križa je na Občinski svet občine Bled naslovila dopis, v katerem
predlagajo, naj se zgradba na Pristavi preuredi v dom za ostarele. Na KS Bohinjska Bela so
isti dopis naslovili s prošnjo, da jih pri tem predlogu podpremo.
Član občinskega sveta g. Pogačar Franci je pojasnil, da se Pristava skupaj z Vilo Bled
prodaja v turistične namene. Gradnja doma za ostarele in varovanih stanovanj je predvidena
na področju bivših Vezenin (Seliše).
G. Stojan Miha je prisotne seznanil, da ga ja g. Anton Kristan povabil na sestanek v
vojašnico dne 30.11.2007, kjer naj bi se dogovorili zaradi organizacije pohoda v Dražgoše.
Sestanka se tega dne ne more udeležiti, ker je odsoten. Prisotni so bili mnenja, da se g.
Kristan lahko dogovarja o pohodu v Dražgoše, vendar samo o temah, ki nimajo za KS
Bohinjska Bela finančnih posledic. Pohod v Dražgoše je organiziran na državni ravni, zato za
množico pohodnikov, ki pridejo na Rovtarico z raznih krajev KS ne bo organizirala malice.
Ker smo pri finančnih sredstvih omejeni, smo pripravljeni pomagati le pohodnikom iz naše
krajevne skupnosti.
Zapisnikar: Francka Smolej
PREDSEDNIK
SVETA KS BOH.BELA
Miha STOJAN
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