KRAJEVNA SKUNOST
BOHINJSKA BELA
Številka: 1/21
Datum: 19. 10. 2009
ZAPISNIK
21. seje Sveta KSBOHINJSKA BELA,ki je bila 19. 10. 2009 ob 20. uri v prostoru KS Bohinjska Bela.

Prisotni: Stojan Miha, Pogačar Franci, Kelbl Miro, Burja Miha, Smolej Francka
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled zapisnika 20. Seje Sveta KS
Poročilo o delu na projektu kanalizacija in vodovod ter vaško jedro v Spodnji vasi
Pregled vsebine dnevnega reda za 20. Sejo Občinskega sveta
Pregled porabe denarja iz ostavke za KS in plan koriščenja do konca leta
Problematika vožnje lesa s težkimi tovornjaki skozi vas Bohinjska Bela in Kupljenik
Dokup zemljišča ob Osnovni šoli za potrebe igrišča in parkirišča
Razno

Ad1
Odprtih sklepov z zadnje seje ni bilo.
Ad2
Poročilo o poteku del na projektu kanalizacija in vodovod sta podala Miha Stojan in Franci Pogačar.
Dela v Zgornji vasi zaključujemo, asfalt je položen, razen na Požarju, kjer še vedno ni dokončana
priključitev hidroforja in vseh hiš na novi vodovod. Dela naj bi zaključili do 1. novembra.
Izvedena je povezava vodovoda in kanalizacije v smeri Zgornja vas- Podklanec. Sedaj na Podklancu
polagajo cevi za kanalizacijo in vodovod. Dela bodo zaključena v mesecu dni.
Asfaltiranje bo izvedeno glede na možnosti, če bo vreme to dopuščalo. Izvesti je potrebno še novo
vodovodno omrežje na območju železniške postaje in priključek kanalizacije do vojašnice.
V Spodnji vasi so dela na omrežju kanalizacije in vodovoda zaključena, asfalt je položen. Odprta pa
ostaja ureditev glavne ceste in vaškega jedra.
Člani Sveta KS se strinjajo, da se v novembru izvede asfaltiranje ceste, gradnja pločnika in postavitev
treh svetilk od cerkve do mostu, kot je bilo planirano. Cesto proti gasilnemu domu pa je

potrebno znižati po projektu za ca 0,5 m in položiti grobi asfalt. Ostala dela bodo izvedena v
naslednjem letu.
Investicija v kanalizacijo in vodovod bo v letošnjem letu zaključena, razen ureditve in opreme
črpališč ter priključitev črpališč na električno omrežje, kar bo izvedeno do sredine leta 2010.

Ad3
V materialu za 20. Sejo Občinskega sveta smo se posvetili tistim postavkam, ki zajemajo
problematiko KS Bohinjska Bela.
V točki 5. dnevnega reda pri obravnavanju Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2010 imamo
pripombo v postavki 20160206 - urejanje vaških jeder in sicer, da se dinamika financiranja prenese
nazaj v leto 2010 in 2011, kot je bilo že prej dogovorjeno in planirano. Predlog utemeljujemo s tem,
da ne moremo imeti razkopane ceste še 2 leti od položitve kanalizacije in vodovoda, ki je že
izvedena. Projekt ureditve vaškega jedra je narejen in zato ni ovire, da dela nebi nadaljevali do
zaključka kot je bilo predvideno. Zato pooblaščamo in zadolžimo svetnika Pogačar Francija, da naš
predlog in zahtevo iznese na 20. Seji Občinskega sveta.
Prav tako imamo pripombo v postavki 20170204 - javna razsvetljava, kjer predlagamo, da Občina
sodeluje pri zagotovitvi sredstev od države za obnovo in posodobitev javne razsvetljave, saj bomo s
tem zmanjšali porabo električne energije. Predvidena sredstva v Občinskem planu za ta namen so
občutno premajhna.
V točki 4. dnevnega reda pri obravnavanju razvojnega programa Občine Bled 2009-2020 bomo
pripombe posredovali na občino, ko bo dana javna obravnava. Pripombe bomo dali vtem smislu, da
je začete investicije potrebno zaključiti prioritetno , kot je bilo že večkrat poudarjeno.

Ad4
Pregledali smo porabljena sredstva, ki so namenjena za delo krajevne skupnosti in izdelali plan
porabe preostalih sredstev za leto 2009:
- Radio Triglav

- 72,00 EUR za novoletno čestitko

- Golmajer Jani s.p.

- 317,00 EUR za izdelavo rešetke na cesti

- Gostilna Rot

- 200,00 EUR za hrano za piknik

- Mercator Gorenjska

- 177,31 EUR nabava pijače in hrane za piknik

Prisotni so sprejeli sklep, da se za preostanek sredstev, ki so namenjeni za delo KS v letu 2009
porabi za:
- postavitev ograje ob cesti na Kamno gorico

-

- postavitev ograje ob parkirišču ob cerkvi
- nasutje parkirišča

871,20 EUR
1.140,00 EUR

-

510,00 EUR

- obdaritev otrok in starejših ob koncu leta
- ogrevanje v Kulturnem domu ( pisarna KS)

-

200,00 EUR
- 300, 00 EUR

Naročilnice za postavitev ograje in ureditev parkirišča v skupnem znesku 2.521,19 EUR se bodo
izdale najboljšemu ponudniku, sredstva v višini 500,00EUR za ogrevanje in novoletno obdaritev pa
se prenesejo na račun Kulturnega društva Bohinjska Bela.

Ad5
V zvezi s prevozom lesa s težkimi tovornjaki po cestah znotraj vasi Boh. Bela in Kupljenik bomo
prosili Občino Bled , da zagotovi ustrezno signalizacijo in se posvetuje z ustreznimi službami o rešitvi
tega problema.
Ad6
Pojavlja se problem parkiranja vozil za obiskovalce šole in vrtca, ko pripeljejo in odpeljejo otroke, pa
tudi za zaposlene v tej ustanovi. Poleg tega je premajhna tudi površina za igrišče, kajti zakonodaja
na tem področju je zelo stroga. Da bi rešili ta problem dajemo Občini pobudo, da prouči ta
problem in zagotovi odkup zemljišča nad stavbo šole v smeri spomenika.
Ad7
a/ Društvo blejskih fijakarjev in lista Tonija Mežana ponujata možnost izvedbe programa za otroke
z obiskom Dedka Mraza. O terminu in prednovoletni obdaritvi otroke bomo dogovorili z vodstvom
šole in vrtca in s Kulturnim društvom - zadolžena je Smolej Francka.
Zahvaljujemo se Toniju Mežanu in sodelavcem za sodelovanje pri projektu ob tednu otroka in za
izvedbo predstave z obiskom Dedka Mraza v minulem letu. Zahvalo bomo posredovali tudi pisno.
b/ Rdeči križ Boh. Bela prosi KS, da preskrbimo seznam starejših nad75 let in skupaj j z Rdečim
križem izvedemo obdaritev ob koncu leta.
Na podlagi pojasnila Ministrstva za notranje zadeve , Oddelka za CRP (centralni register
prebivalstva) je te podatke možno dobiti le ob zahtevi občine. Zato bomo prosili Občino Bled, da
pošlje dopis na Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve, Oddelek za
CRP, Kersnikova 2, Ljubljana s prošnjo, da nam dostavijo vsa imena stanujočih na območju KS Boh.
Bela z letnico rojstva 1935, 1936, 1937, 1938.
c/ Blejski Mladinski center nas pisno prosi za finančno pomoč za realizacijo njihovega programa dela.
Ob tem člani Sveta KS ugotavljamo, da KS za ta namen nima sredstev in jim predlagamo, da se
obrnejo na Občino Bled.

Miha Stojan
Predsednik KS

