KRAJEVNA SKUPNOST
BOHINJSKA BELA
Datum: 1.10.2008

ZAPISNIK
15. seje Sveta KS Bohinjska Bela, ki je bila 1.10.2008 ob 19. uri v spodnjem prostoru
Kulturnega doma

Prisotni: Stojan Miha, Pogačar Franci, Kelbl Miro, Smolej Francka
Opravičeno odsoten: Miha Burja
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Urbanistični načrt Bohinjske Bele - osnutek
3. Pričetek gradnje kanalizacije in vodovoda
4. Pregled gradiva za 12. redno sejo Občinskega sveta
5. Razno

Ad1)
Pripombe na idejni projekt Ureditev in prenova vaških jeder so bile posredovane. Predloge in
pripombe bodo preučili in v kolikor bodo utemeljene jih bodo upoštevali.
Pločnik in vaško jedro se bo financiralo iz sredstev, ki so namenjene za obnovo in razvoj vasi.
V roku enega meseca bodo projekti izdelani, tako da bo dana vloga za pridobitev sredstev.
Ad2)
Prisotni so obravnavali osnutek občinskega prostorskega načrta Občine Bled za območje KS
Bohinjska Bela.
Pripombe in predlogi na osnutek Urbanističnega načrta Bohinjska Bela bodo v predpisanem
roku posredovani Občini Bled in v vednost Ministrstvu za okolje in prostor.
(priloga )
Ad3)
Kanalizacija in vodovod – izvajalec bo z gradbenimi deli začel na takih krajih, da v zimskem
času ne bo problem zaradi prometa (od Kulturnega doma proti Savi Bohinjki, po vzporedni
smeri mimo trgovine, v Zgornji vasi) ostalo dela bodo izvedena po novem letu in končana do
septembra. Potem naj bi urejali še prečrpališča in elektriko. Ceste, ki bodo razkopane naj bi
bile sproti asfaltirane. Občani bodo o podrobnostih gradnje in zaporah posameznih cest
sprotno obveščeni s strani izvajalca del in Občine Bled.
Vsak torek ob 8. uri je v pisarni KS v Kulturnem domu sestanek. V kolikor ima kdo od
krajanov pripombe ali vprašanja glede gradnje, se sestanka lahko udeleži.

Ob gradnji kanalizacije se bo pojavljal material, ki bo primeren za nasutje. Dan je bil predlog,
naj bi nasuli cesto Podrojami. Sprejet je bil sklep, da se (v kolikor bo primeren material za
nasutje), z lastniki zemljišč dogovori, da dajo pisno soglasje za nasutje ceste na njihovem
zemljišču.
Ad4)
G. Franc Pogačar je prisotne seznanil, da je bil na seji občinskega sveta obravnavan predlog
nakupa zemljišča okrog vikenda krajana in nakup zemljišča ob cesti na Kupljenik.
V naslednjem mesecu bo rebalans proračuna.
Ad5)
Stališče Občine Bled je, da se z ureditvijo Plezališča Iglica počaka, dokler se ne uredi
lastništvo zemljišča, oziroma se dogovori za dolgoletni najem.
Agrarna skupnosti je dala dovoljenje, da se objekt postavi. Zainteresirani smo, da se okolica
plezališča čim preje uredi, zato je potreben razgovor z Agrarno skupnostjo. Najbolj
sprejemljiva varianta bi bila, da se sklene dogovor za dolgoletni najem. O sprejetem stališču
je potrebno obvestiti Občino Bled.
Podpre se predlog Turističnega društva Bohinjska Bela za postavitev informacijskih tabel.
Podatke oziroma predloge za postavitev informacijskih (usmerjevalnih) tabel je KS
Bohinjska Bela na Občino Bled že posredovala pred več kot enim letom.
Glede ureditve poti v Zako je gozdar predlagal dodatno varianto. Dogovoriti se je potrebno
glede stroškov izvedbe.
KS je prejela vabilo za praznovanje 30 obletnice Društva za raziskovanje jam. Praznovanja se
bo udeležil predsednik KS g. Miha Stojan.
Prisotni so bili seznanjeni, da ima 8. oktobra vrtec dan odprtih vrat in vabi krajane, da se
oglasijo.

Zapisnik sestavila: Francka Smolej
Miha Stojan
Predsednik KS
(podpisano)

