KRAJEVNA SKUNOST
BOHINJSKA BELA
Številka: 1/22
Datum: 01.12.2009
ZAPISNIK
22. seje Sveta KSBOHINJSKA BELA,ki je bila 30.11.2009 ob 20. uri v prostoru KS Bohinjska Bela.

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

1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika zadnje seje
Obdaritev otrok in starejših občanov
Nakazilo sredstev za Jamo pod Babjim zobom
Poročilo o investicijah: vodovod, kanalizacija, ureditev cest…
Razno

Ad1
Odprtih sklepov z zadnje seje ni bilo.
Ad2
S predstavniki Rdečega križa Bohinjska Bela je bil sprejet dogovor, da bi obdaritev otrok in starejših
občanov izvedli podobno kot v minulem letu. Krajanov starejših od 80 let je 43, v domovih je 14
krajanov. Obiske na domovih bomo izvedli skupaj predstavnik KS in RK v času od 14. do 20. 12. 2009
(Burja Miha - Kupljenik in Obrne, Smolej Francka - Spodnja vas, Stojan Miha - Zgornja vas, Kelbl Miro Podklanec). Obiske v domovih v Radovljici, Preddvoru, Ljubljani , Podbrdu in Petrovem Brdu in
Srednji vasi bo izvedel Stojan Miha in predstavniki RK.
V šoli bodo izdelali voščilnice za starejše krajane in tiste po domovih za ostarele.
Obdarili bomo 57 otrok , ki obiskujejo vrtec in osnovno šolo na Bohinjski Beli in tiste, ki so krajani
Bohinjske Bele, pa ne obiskujejo vrtca oziroma šole na Bohinjski Beli. Obdaritev otrok bo 22.12 .2009
ob 17. uri na prireditvi v Kulturnem domu.

Vrednost paketa za otroke naj bi znašala približno 12,00 EUR, vrednost paketa za starejše
pa 5,00 EUR.
Prisotni so se strinjali, da se darilni paketi nabavijo v Mercatorju na Jesenicah. Mercator
Jesenice bo za vse obdarovance preskrbel brezplačne darilne vrečke. Sredstva naj bi
prispevala tudi 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 cca 130,00 EUR.

Ad3
Na Občino Bled je bila naslovljena prošnja, da se na račun Turističnega društva Bohinjska Bela
nakažejo sredstva v zvezi z upravljanjem Jame pod Babjim zobom za leto 2009 v višini 625,00 EUR.
Ad4
Predsednik KS Miha Stojan je prisotnim podal poročilo o investicijah v naši krajevni skupnosti.
Na Podklancu manjkajo še štirje priključki za vodovod, potem bo pripravljeno za asfaltiranje.
Projekt kanalizacija in vodovod bo s tem zaključen, razen za železniško postajo, kjer stroške nosi
železnica in vojašnice, ki tudi nosi stroške projekta.
Pod Iglico je izveden priklop na hidrofor, tako da je tudi ta del pripravljen za asfaltiranje.
Pločnik bo zgrajen od cerkve do mostu, kjer je tudi problematična širina ceste. Za izgradnjo pločnika
od mostu do šole so planirana sredstva šele v naslednjem letu (50.000,00 EUR). Zato je podan
predlog, da izvajalec Grad Bled čez zimo izvede gradbena dela in se spomladi ta del asfaltira.
Za izgradnjo vaškega jedra sredstva niso zagotovljena. Prav tako ni mogoče izdelati pločnika do
Zgornje vasi. Pojasnjeno je bilo, da je cesta skozi Bohinjsko Belo občinska. Da bi cesto razširili n
uredili pločnike, bi morali odkupiti del zemljišč. Nekatere stvari niso narejene ker je prihajalo do
težav z lastniki zemljišč. Do težav prihaja tudi zaradi slabo izdelanega projekta kanalizacije in
vodovoda na Bohinjski Beli.
Po planu naj bi bila otvoritev kanalizacije v maju 2010. Znesek za plačilo priključne takse še ni
določen.
Kabli do transformatorja so položeni, položena je tudi glavna linija telefonskega PTT kabla.
Ad5
Predstavniki KS Bohinjska Bela, KS Bled in Zavoda za gozdove so si ogledali pot skozi Zako. Širjenje
poti naj bi se nadaljevalo v naslednjem letu. Problem se pojavlja pri mostu in dostopu do čuvajnice.
Prisotni smo bili seznanjeni z gradivom za 21. sejo Občinskega sveta Občine Bled.
Ob tem smo sprejeli sklep, da predlagamo Občinskemu svetu, da upošteva sedanjo situacijo in
občane čim manj obremenjuje z dodatnimi povečanji cen.
Na podlagi Sklepa Sveta KS Bohinjska Bela z dne 22.06.2009 je bila izdana naročilnica Gostilni Rot v
vrednosti 200,00 EUR za nabavo in pripravo hrane na pikniku sodelujočih pri gradnji kanalizacije in
vodovoda. Ker naročilnica ni bila realizirana, smo prisotni sprejeli sklep, da se sredstva v višini 200,00
EUR nakažejo Kulturnemu društvu Bohinjska Bela.

Zapisala: Francka Smolej
Miha Stojan
Predsednik KS
(podpisano)

