KRAJEVNA SKUPNOST
BOHINJSKA BELA
Številka: 1/12
Datum: 23.02.2008

ZAPISNIK
12. seje Sveta KS Bohinjska Bela, ki je bila v torek, 19.02.2008 ob 19.00 uri v prostoru KS
Bohinjska Bela

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

Pregled zapisnika zadnje seje
Osnutek načrta urejanja vaškega jedra
Predlog izdelave projekta pločnika od cerkve do Zgornje vasi
Nabava novega kombija za PGD Bohinjska Bela
Plezališče Iglica
Občinski proračun
Kolesarska pot v Zako

Ad1)
Glede odkupa zemlje za izgradnjo poslovilnih vežic je bil izveden sestanek članov Sveta KS
z lastniki zemljišč in predstavnikom Občine Bled. Do odkupa ni prišlo, ker je prevelika
razlika med prodajno in odkupno ceno za zemljišče, zato zadeva do nadaljnjega miruje.
(Zapisnik razgovora na dan 30.01.2008 je bil objavljen.)
Za izgradnjo ceste na Jelovico naj bi se po predlogu Ministrstva za kmetijstvo formiral strojni
krožek v okviru že ustanovljenega in delujočega krožka na Bledu. Na podlagi tega je možno
pridobiti 60 % sredstev za investicijo. G. Primožič Drago je zadolžen, da se poveže z
Zavodom za gozdove in lastniki parcel in ugotovi interes za predlagano izvedbo projekta.
Krajevna skupnost bo sodelovala pri tem projektu glede na potrebe in interes lastnikov
parcel, kjer naj bi potekala cesta.
Ad 2)
Člani Sveta KS so pregledali dva predloga ureditve vaškega jedra in izoblikovali pripombe in
predloge. Pripombe in predloge bomo dostavili izvajalcu projekta, ki bo izdelal večji načrt in
predstavil predlog krajanom, ki jih ureditev vaškega jedra zadeva.
Ad 3)
Podjetju Vilinski vrt bomo poslali mapno kopijo z vrisanim predlogom trase pločnika od
cerkve do Zgornje vasi. Podjetje bo dalo ponudbo, ki jo bomo predložili Občini Bled v
potrditev.
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Ad 4)
PGD Bohinjska Bela namerava do praznovanja 110 letnice delovanja nabaviti nov kombi za
prevoz oseb. Zamenjava obstoječega kombija je nujna zaradi starosti in iztrošenosti, saj
prevoz otrok na gasilska tekmovanja ni več varen. V dogovoru z županom Občine Bled g.
Fajfarjem in vodjo Oddelka za finance ga. Hribarjevo, je edina možnost za dodelitev
občinskih sredstev (v višini 5.000,00 EUR) sprememba proračuna, ki jo odobri občinski
svet. Zato je potrebno do naslednje seje, ki bo v marcu, dostaviti na Občino predlog PGD
Bohinjska Bela, ki ga potrdi KS.
Ad 5)
Ob pregledu stanja izvedbe projekta Plezališče Iglica smo ugotovili, da bo s 15. aprilom 2008
stopil v veljavo nov predpis glede izgradnje objektov. Na osnovi spremenjenih predpisov
bomo lahko na upravni enoti zahtevali izdajo gradbenega dovoljenja za leseni objekt v
katerem bo WC. Predračun lesenega objekta v želeni velikosti smo od podjetja Smreka iz
Gornjega Grada že prejeli. Potreben je dogovor z MO glede zagotovitve sredstev.
Ad 6)
Ob pregledu občinskega proračuna za leti 2008 in 2009 ugotavljamo, da je zagotovljena
gradnja kanalizacije in vodovoda v celoti. Pri ostalih postavkah, ki smo jih predlagali s strani
KS pa so odobrena sredstva precej zmanjšana ali pa so postavke preložene na kasnejše
obdobje.
Ad 7)
Turistično društvo in Osnovna šola Bohinjska Bela sta se na KS obrnili s prošnjo po
sodelovanju pri ureditvi kolesarske poti v smeri od Bohinjske Bele proti Zaki.
Prisotni so bili enotnega mnenja, da bo KS pri tem sodelovala in nudila finančno pomoč
glede na možnosti.

Miha Stojan
Predsednik sveta KS
Bohinjska Bela
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