KRAJEVNA SKUNOST
BOHINJSKA BELA
Številka: 1/26
Datum: 1.6.2010
ZAPISNIK
26. seje Sveta KS BOHINJSKA BELA, ki je bila 1.6.2010. ob 20. uri v prostoru KS
Bohinjska Bela.
Prisotni: Stojan Miha, Kelbl Miro, Pogačar Franci, Smolej Francka
Odsoten: Burja Miha
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled sklepov zadnje seje
Pregled dokumentov za 24. sejo Občinskega sveta
Odobritev pomoči za gradnjo Gasilskega doma na Kupljeniku
Dopis varuha človekovih pravic zaradi plezališča Iglica
Ureditev parkirišča ob šoli - nadaljevanje investicijskih del na vasi
Poročilo o stanju vodotokov v KS Boh. Bela
Dopis Vrečko Saše glede psa
Razno

Ad1
Lipe ob parkirišču pri cerkvi so že zasajene, z izvajalcem pa je dogovorjeno, da bo ograja
postavljena pred Marjetinem sejmom.
Spodnja cesta na Kupljeniku je nasuta.
Prireditve ob praznovanju krajevnega praznika so bile izpeljane. Kresovanja ni bilo v okviru
prireditev zaradi različnih mnenj in informacij organizatorjev.
Dogovor, ki naj bi urejal delovanje ribiškega centra je še vedno aktualen, potrebno je le
uskladiti določene predloge.
Čistilna akcija je bila uspešna. Akcije se je udeležilo 17,4 % prebivalcev občine Bled. Tudi v
naši krajevni skupnosti so se akcije udeležila vsa društva, organizacije, šola, vrtec in mnogi
krajani, kar je zelo pohvalno. Ugotovili pa so, da je potrebo odstraniti še salonitne plošče in
spremljat, da se ne bodo pojavila nova smetišča.
Ad2
Na 24. seji Občinskega sveta Občine Bled bodo obravnavali predloga rebalansa, v katerem je
med drugim predvideno tudi povečanje vrednosti investicije na Bohinjski Beli (I. faza
ureditve vaškega jedra in asfaltiranje cestišča na avtobusni postaji). Predvidena so tudi
dodatna sredstva za otroški vrtec, tako da bo na Bledu odprt dodaten oddelek in s tem bo
vsem otrokom zagotovljen prostor v vrtcu.

Ad3
Prisotni so soglasno sprejeli sklep, da se Prostovoljnemu gasilskemu društvu Kupljenik
odobri pomoč za gradnjo gasilskega doma iz sredstev za dejavnost KS za leto 2010. Izda se
naročilnica v vrednosti 300,00 EUR za nabavo materiala v Dom trade PC Lesce.
Ad4)
KS je prejela dopis varuha človekovih pravic. Pojasniti je potrebno probleme, ki jih ima g.
Cund zaradi plezališča Iglice. Prisotni so se soglasno strinjali s predlogom odgovora, ki bo
posredovan varuhu človekovih pravic.
Ad5)
Glede ureditve parkirišča ob šoli je predsednik KS prisotne seznanil, da je zadevo
obravnavala Komisija za varovanje s stvarnim premoženjem Občine Bled in da bo Občina
Bled z nakupom zemljišča počakala do sprejetja občinskega prostorskega načrta.
Prisotni člani Sveta KS se s to obrazložitvijo ne strinjamo. Potrebe po parkirišču obstajajo,
zato predlagamo Občini Bled, da sredstva za nakup zemljišča za parkirišče vključi v
rebalans za leto 2010.
Investicija vodovoda v krajevni skupnosti je končana. V Zgornji vasi se bo obnovilo korito z
vodo.
Ad6)
11. maja 2010 je bil s predstavniki Agencije za okolje in prostor opravljen ogled vodotokov.
V poročilu je navedeno, da je potrebna sanacija Save Bohinjske, ker je ogrožena Ručigajeva
hiša in da se Sava pod mostom zajeda v desni breg . Potrebna je sanacija potoka Suha.
Pogačar Franc je pripomnil, da v poročilu ni zajeto dejstvo, da Sava Bohinjka ogroža cesto
pri križišču za Kupljenik. Prisotni so sprejeli sklep, da se g. Tone Cesar iz Agencije za
okolje čim preje seznani s tem problemom.
Ad7)
Prisotni so bili seznanjeni z dopisom Saše Vrečko, ki ga je naslovila na Krajevno skupnost
glede psa Asa. Dopisu je bil priložen zapisnik o inšpekcijskem pregledu Veterinarske uprave
RS, Območni urad Kranj.
Prisotni so bili enotnega mnenja, da se VURS-u pojasni določena dejstva, ki v zapisniku niso
ugotovljena in na podlagi katerih smo lastniku psa poslali dopis.
Ad8)
Predsednik KS Stojan Miha je prisotne seznanil, da je krajevna skupnost skupaj s TNP in
TD Bohinjska Bela sodelovala pri postavitvi miz in klopi na Galetovcu in da je postavljena
oglasna tabla na Obrnah.
Zapisala: Francka Smolej
Miha Stojan
Predsednik KS

