KRAJEVNA SKUPNOST
BOHINJSKA BELA
Številka: 1/14
Datum: 4.09.2008
ZAPISNIK
14. seje Sveta KS Bohinjska Bela, ki je bila v četrtek 4.09.2008 ob 19. uri
v prostoru KS Bohinjska Bela

Prisotni: Smolej Francka, Kelbl Miro, Burja Miha, Pogačar Franci, Stojan Miha
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje in opravljeno delo v obdobju od zadnje seje do danes
2. Predstavitev projekta - Ureditev in prenova vaških jeder
3. Gradnja vodovoda in kanalizacije
4. Odobritev finančne pomoči Prostovoljnemu gasilskemu društvu Bohinjska Bela ob praznovanju
110 letnice društva

5 .Razno
Ad1)
Vsi sklepi iz zadnjega zapisnika so bili realizirani. Delo, ki je bilo opravljeno v obdobju med sejama:
1. Ureditev poti Bohinjska Bela- Zaka :
Ogledi so bili izvršeni in sicer 10.5.2008 (prisotni: Sušnik Franci, Kelbl Miro, Stojan Miha)
rezultati ogleda so navedeni v zapisniku ogleda. Dne 21.8. je bil izveden ogled poti s
predstavnikom Zavoda za gozdove g.Kapusom. Ob tem je bilo dogovorjeno, da gozdar Peter
Čadež dobi soglasja lastnikov parcel glede širitve poti. Krajevna Skupnost se poveže s KS Bled
glede uresničitve tega projekta in glede sofinanciranja. S predsednico Sveta KS Bled Meto
Pazlar je bil opravljen razgovor, o podrobnostih glede sodelovanja nas bo obvestila.
2. Stanje planiranih projektov:
Dne 19.5. je bil izveden ogled lokacij za izvedbo planiranih projektov ob prisotnosti župana
občine, direktorja Občinske uprave , vodje Oddelka za okolje in prostor in predsednika Sveta
KS Boh. Bela. Dogovori so zapisani v zapisniku. Dne 28. 5. Smo prejeli dopis dir. Občinske
uprave v zvezi gnezdišči ptic ob plezališču Iglica. Od DOPPS smo prejeli odgovor da
predvidena ureditev okolice plezališča ne bo vplivala na gnezdišča ptic v skali Iglice.
Dne 19.6. je bil sestanek s projektantom Matevžem Čelik, Sašo Repe, Šlibarjem, Pavličem in

predsednikom Sveta KS glede projekta vaško jedro, pločniki, plezališče itd. Idejni projekt je bil
izdelan 6.8.2008.
Dne 1.8 2008 je bil na Občini sestanek s predstavnikom Ministrstva za obrambo g.
Weilgunyjem ob prisotnosti župana Fajfarja, Erjavca in Šlibarja ter predsednika sveta KS.
Dogovorjeno je bilo, da bodo projekti o plezališču Iglica izdelani do avgusta. V zvezi s
projektom kanalizacija moramo pripraviti časovno in vrednostno kaj pričakujemo od
Ministrstva za obrambo. Za cesto v Mačkovcu moramo pripraviti plan koriščenja sredstev.
3. Dne 29.5.2008 smo poslali na Občino predlog za spremembo Statuta občine. Odgovor je bil
objavljen v zapisniku Statutarno pravne komisije.
4. 10.5. 2008 smo reševali spor glede vozne poti na parcelni št. 328 k.o. Boh. Bela katere
lastnik je Žemva Srečo iz Jesenic. Pot je občinska na parcelni št.933. Lastnik je objavil oglas o
prodaji. Problem je ostal nerešen še iz leta 1991. Problem je širina poti in lega poti med
parcelama lastnika Žemva Sreča in Zupan Tina. V reševanje je vključena občinska uprava.
5. Dne 9.8. smo postavili kozolec za oglasno desko na Kupljeniku. Boštjan Razinger je prispeval
kozolec brezplačno, pri postavitvi temeljev pa so sodelovali krajani Kupljenika.
6. Dne 12. 8. 2008 je Marjan Manfreda očistil ujeto drevje na nosilnih stebrih mosta čez Savo.
7. Opravljenih je bilo več razgovorov na Občini glede kadrovskih zamenjav in glede izbire
izvajalca del za kanalizacijo in vodovod na vasi. Odprava posledic škode zaradi neurja v
lanskem letu poteka po dogovoru. Cesta v Slamnike je obnovljena iz obeh strani vasi.
Ob praznovanju 110 letnice Gasilskega društva smo sodelovali tudi člani Sveta KS, prav tako
smo sodelovali tudi ob praznovanju 450 letnice zvonov v cerkvi na Kupljeniku.
Ad2)
Predstavitev projekta- Ureditev in prenova vaških jeder:
Izdelani imamo dve idejni zasnovi, ki sta jih izdelali firmi Vilinski vrt in Matevž Čelik, ki je zajel
celotno vas vključno s plezališčem Iglica. Pojavlja se tudi možnost pridobitve dodatnih
sredstev (ur. List 76/08- Javni razpis za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi). V imenu Sveta KS
predlagamo da se preko občine aktivno vključimo v ta razpis. Pogoj je izdelan projekt v zvezi z
ureditvijo vasi, kar bo treba pripraviti čim hitreje.
Sprejet je bil SKLEP, da predsednik in podpredsednik Sveta KS to uredita z vodstvom Občine.
Pripombe in predlogi za dopolnitev idejnega projekta g. Čelik Matevža, ki so jih prisotni
podali na seji:
-

Predlagamo da se v projekt vključi tudi ureditev okolice pokopališča s poslovilnimi
vežicami. Možnost je v smislu že predlagane variante na vzhodni strani pokopališča ali na
strani vhoda v cerkev na levi strani ali preko ceste ob potoku Belca.

-

Parkirišča od cerkve navzgor naj bi bila ob potoku Belca, kjer je lastništvo zemljišča
urejeno.

-

Za ureditev vaškega jedra v Sp. Vasi naj se po možnosti upoštevajo predlogi, ki smo jih
člani Sveta KS Bohinjska Bela že podali in so upoštevani v izdelanem projektu projektanta
Vilinski vrt. Pomembna je ureditev prometnega režima na tem območju ter dostop do
trgovine ter pošte. Potrebno je zagotoviti maksimalno število parkirnih mest in ohraniti
možnost za koriščenje prostora za prireditve, pogrebe…. Ob avtobusni postaji je
potrebno zagotoviti nadstrešnice. Vrisano naj bo tudi parkirišče za avtobus.

-

Tlakovanje z granitnimi kockami naj bo samo v središču vaških jeder po vasi, ob koritu in
ob znamenjih, po cestah (posebej po glavni cesti skozi vas) naj bo asfalt zaradi nižjih
stroškov izdelave in zimskega čiščenja. Potrebno pa je zagotoviti ustrezno odvajanje
meteorne vode in to še posebej v strnjenih delih vasi.

-

Od kulturnega doma do šole na južni strani ceste verjetno ne bo ob pločniku prostora za
parkiranje vozil ampak samo pločnik.

-

Na Kamno Gorico bi bilo potrebno vrisati cesto iz ceste v smeri Brezij skozi Graben.

-

Plezališče v Zgornji vasi je obdelano v redu, vendar predlagamo, da se vaško okolje
postavi klasična brunarica in ne objekt modernih oblik.

-

Postavitev lego otokov bi bilo potrebno še vrisati. Po naši oceni bi bili potrebni vsaj trije ,
po eden pa tudi na Kupljeniku, Obrnah, Brezjah…

-

Če bi se odločili za saditev dreves, bi bilo primerno drevo lipa ali oreh, kostanja ni nikjer
na vasi.

-

Predlagamo vris parkirišča ob šoli na strani spomenika.

-

Strinjamo se tudi z ureditvijo ograj in mostov po vasi. Ob vrtovih hiš je treba upoštevati
višino ograje tako žive meje kot tudi lesenih ograj.
Smatramo ,da je najvažnejša pridobitev na vasi ureditev okolice pokopališča, vaško središče
ob kulturnem domu, ureditev prostora ob plezališču Iglica in kasneje tudi lokacije ob Savi
Bohinjki.
Ad3)
Gradnja vodovoda in kanalizacije:
V kraju smo močno zainteresirani, da se gradnja čim preje začne ne glede na objektivne in
subjektivne težave, ki se pojavljajo. Želimo, da bodo ob tako pomembni investiciji v naši
krajevni skupnosti urejene vse težave, ki nas že leta tarejo in jih nismo mogli uresničiti npr.
odvodnjavanje meteorne vode, razsvetljava, parkiranje vozil, urejenost prometa, urejenost
okolice pokopališča, urejenost okolice plezališča Iglica, gradnja pločnikov, urejenost okolice
vodotokov Save Suhe in Belce itd.
Ad4)
Odobritev finančne pomoči PGD Bohinjska Bela ob Praznovanju 110 letnice društva v višini
300 EUR

Sprejet je SKLEP , da se odobri 300,00 EUR pomoči Prostovoljnemu gasilskemu društvu
Bohinjska Bela. Člani sveta so telefonsko že pred praznovanjem obletnice potrdili ta predlog.
Ad5)
Razno:
-

Zadolži se predsednika sveta KS, da z vodstvom Vojašnice na Boh. Beli uredi probleme v
zvezi z uporabo strelišča v Mačkovcu. Potrebno se je pozanimati o ustrezni opremljenosti
strelišča glede varnosti pohodnikov po poti s Kupljenika in okoli strelišča. Prav tako smo
mnenja ,da nekontrolirana uporaba strelišča ni v redu, še zlasti ob sobotah in nedeljah
in to še posebej v času turizma.

-

Zadolži se predsednika sveta KS, da opozori vse, ki prirejajo razne piknike na lokacijah ob
Savi, da prilagodijo glasnost glasbe in da v nočnem času preprečijo uporabo raket in
petard. Skale nad vasjo povečajo zvočni efekt, kar je v poznih nočnih urah za krajane
moteče in neprimerno.

Miha Stojan
Predsednik KS

