KRAJEVNA SKUPNOST
BOHINJSKA BELA
Številka: 1/20
Datum: 22.06.2009

ZAPISNIK
20. seje Sveta KS BOHINJSKA BELA, ki je bila 22.06.2009 ob 20. uri v prostoru KS Bohinjska Bela

Prisotni: Stojan Miha, Pogačar Franci, Kelbl Miro, Burja Miha, Smolej Francka
Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 19. seje Sveta KS
2. Poročilo o delu v projektu kanalizacija in vodovod
1. Ureditev vaškega jedra v Spodnji vasi
2. Predlog in potrditev naročilnic
3. Razno

Ad1
Odprtih sklepov z zadnje seje ni bilo.
Ad2
Poročilo o poteku dela v projektu kanalizacija in vodovod je podal Franci Pogačar.
Dela v Zgornji vasi se zaključujejo. Asfaltiranje je predvideno v začetku julija. Nadaljevala se bo
povezava do Podklanca. Zavrnjen je bil predlog za dodelitev evropskih sredstev za povezovalni
vodovod, zato bodo sredstva zagotovljena s sprejetjem rebalansa proračuna Občine Bled. Iz
proračunskih sredstev se bodo financirala tudi dodatna dela pri asfaltiranju, izgradnja pločnika od
cerkve do Trpinca in kabliranje javne razsvetljave. V letošnjem letu bodo predvidoma zaključena vsa
dela pri kanalizaciji in vodovodu , razen opreme črpališč in kabliranje.
Večji del priklopov na kanalizacijo naj bi bil opravljen do septembra prihodnje leto.
Postavitev luči in vaškega jedra v Spodnji vasi je predvidena v naslednjem letu.
V Spodnji vasi še ni rešen problem Antonije Rutar glede dostopa v garažo, zato ta del ceste še ni
asfaltiran. Prisotni smo bili seznanjeni z obvestilom Ministrstva za okolje in prostor, da bodo projekti
v tem delu obravnavani v nekaj mesecih in z mnenjem Zavoda za kulturno dediščino, da je svinjak in
listnjak, ki je na občinskem zemljišču, kulturni spomenik.

Mnenje članov Sveta KS Bohinjska Bela je, da je situacija v tem delu nerazčiščena, zato ni zaenkrat
možno narediti drugega, kot cesto vzpostaviti v prvotno stanje (asfaltirati). V kolikor bo prišlo do
naknadne razrešitve, se zadeva uredi.
Ad3
Prisotni smo bili seznanjeni s situacijo ureditve vaškega jedra v Spodnji vasi in nismo imeli posebnih
pripomb.
Ad4
Na podlagi Sklepa Sveta KS Bohinjska Bela z dne 09.12.2008 so bile izdane naročilnice:
•

Golmajer Jani s.p. - v vrednosti 317, 00 EUR za izdelavo rešetke na cesti v Spodnji vasi

•

Gostilna Rot - v vrednosti 200,00 EUR za nabavo in pripravo hrane na pikniku sodelujočih pri
gradnji kanalizacije in vodovoda

•

Mercator Gorenjska - v vrednosti 200,00 EUR za nabavo hrane in pijače

Prisotni so potrdili, da se strinjajo s porabo sredstev, ki so namenjena za delo KS.

Ad 5
Predsednik KS Miha Stojan je povedal, da je v vojašnici na Bohinjski Beli novo vodstvo, ki je
seznanjeno z dogovorom glede strelišča in ureditve plezališča Iglica.
Na plezališču Iglica bo vojska postavila kontejner, KS pa bo poskrbela za priklop vode in priklop na
kanalizacijo. Preko pogodbe bi plačali delo osebi, ki bi skrbela za red na plezališču.

Zapisala: Francka Smolej
Predsednik Sveta KS
Miha Stojan

