Krajevna skupnost Bohinjska Bela
Bohinjska Bela
4263 Bohinjska Bela

Datum: 9.11.2015

Zadeva: ZAPISNIK 3. SEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI BOHINJSKA BELA

Seja je bila v petek, 6.11.2015 ob 19.00 v gostilni Rot na Bohinjski Beli.
Prisotni: Toni Mežan, Aneta Varl,Bojan Brglez, Anton Horvat in Boštjan Razinger
Odsotni: Darja Pretnar
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kulturni dom
Eko otok
Javna razsvetljava
Obdaritev otrok
Pogostitev starejših občanov
Most čez Savo
Cesta Podklanec

1A) Pri izgradnji kulturnega doma trenutno poteka faza inštalacij(strojnih, elektro) in
gradbena dela (predelne stene in meteorne vode)

1B.) V četrtek, 5.11.2015 je s kulturniki potekal ogled kulturnega doma pod vodstvom Matjaža
Berčona in Tonija Mežana, kjer so se skupaj dogovorili, da občina poišče projektanta
za popis opreme in si z njimi ogleda tudi kulturni dom v Pirničah.

SKLEP 1B) Opremo nabavi občina Bled preko javnih naročil v dogovoru s kulturniki.
1C.) V blejskih novicah je bil razpis za najem spodnjih prostorov pod pogojem, da bo delovala
tudi pošta. Na razpis se je prijavila ena kandidatka.

SKLEP 1D.) Krajevna skupnost predlaga občini Bled, da je upravljavka kulturnega doma
Krajevna Skupnost Bohinjska Bela. (statut občine Bled)
SKLEP 2 D.) Kulturni dom lahko koristijo vsi krajani Bohinjske Bele v dogovoru s KS. Prednost
pri izbiri terminov ima Kulturno društvo Bohinjska Bela.
2 A.) Bojan Brglez je po ogledu eko otoka predlagal, da se otok prestavi nekoliko višje (na
zgornjo stran lipe), tam kjer pa so sedaj smetnjaki pa se uredita dva parkirna mesta.
SKLEP 2A.) Pri prestavitvi otoka bodo sodelovali domači izvajalci (Boštjan, Janko, Bojan).
SKLEP 2B. ) Eko otok bo narejen po smernicah urbane opreme občine Bled.
SKLEP 2C.) V mesecu novembru bo izdelan plan postavitve in vsi predračuni.
3) Javna razsvetljava v letu 2016 ni v planu.
4) Tudi letos bo v sodelovanju s KS dedek mraz obdaril vse otroke Bohinjske Bele. Za darila
poskrbi gospa Aneta Varl.
5) Rdeči križ v sodelovanju s KS tudi letos organizira pogostitev starejših občanov nad 70 let.
Pogostitev bo potekala v vojašnici Bohinjska Bela.
6) Gospod Janko Žmitek je opozoril, da se nagiba most čez Savo. V naslednjih dneh bo
potekal ogled mostu, kjer bodo iskali ustrezne rešitve. Most si bo ogledadali predstavniki KS,
Janko Žmitek in pristojni iz občine Bled.
7) Cesta Zgornja vas- Podklanec je v zelo slabem stanju. Na to že dalj časa opozarja gospa
Aneta Varl. Gospod Bojan Brglez je predlagal, da se cesta uredi (preplasti) in naredi tudi
pločnik. Pri tem je gospod podžupan Toni Mežan dodal, da trenutno za to ni denarja. Ko pa
bo kakšen denar, bomo poskušali z začetki izgradnje te ceste.

Zapisala: Aneta Varl

Predsednik KS Boh. Bela
Bojan Brglez

