
KRAJEVNA SKUPNOST 
BOHINJSKA BELA 
 
 

Z A P I S N I K  
 
1. seje sveta krajevne skupnosti Bohinjska Bela, ki je bila dne 29.11.2006 ob 19. uri v prostoru 
krajevne skupnosti na Bohinjski Beli. 
 
 
Prisotni: Franc Pogačar, Miha Stojan, Miro Kelbl, Francka Smolej 
Opravičeno odsoten: Miha Burja 
 
Dnevni red: 
1. Potrditev mandatov članov sveta krajevne skupnosti 
2. Izvolitev predsednika sveta krajevne skupnosti 
3. Razno 
 
Ad 1. 
 
Prisotni člani novo izvoljenega sveta KS so predložili potrdila o izvolitvi. Sejo je do izvolitve 
predsednika vodil najstarejši član sveta KS – Franc Pogačar.    
 
Ad 2. 
 
Podan je bil predlog, da bi bil predsednik sveta KS Bohinjska Bela  Miha Stojan, ki so mu volilci  
namenili največ glasov. Vsi prisotni so se s predlogom strinjali. Novoizvoljeni predsednik sveta 
krajevne skupnosti je  s potrditvijo vseh navzočih članov postal Miha Stojan.  
 
Ad 3. 
 
Glede na to, da na 1. seji niso bili prisotni člani sveta KS v preteklem mandatu, je predsednik KS  
predlagal, da se čimprej skliče  druga seja, na kateri se opravi primopredaja dela. Na sejo bi povabili 
tudi predstavnika občine Bled in pa vse predstavnike društev, organizacij, šole, vrtca, ki delujejo v 
krajevni skupnosti. Določeno je bilo, da bo druga seja v ponedeljek, 4.12.2006. 
 
Na predlog predsednika Miha Stojana  je postal podpredsednik  oziroma namestnik predsednika 
Franc Pogačar.  
 
Miha Stojan je predlagal, naj bi vsak član sveta KS pokrival določeno področje dela.   
Franc Pogačar naj bi pokrival  zadeve s področja komunalne ureditve, Miro Kelbl s področja 
turizma, Francka Smolej bi pokrivala finančno  področje in administracijo, Miha Burja naj bi skrbel 
za stike z  društvi, mladino.  
  
Francka Smolej je izpostavila problem oglasnih mest, saj razen na Kulturnem domu v vsej krajevni 
skupnosti ni prostora za oglaševanje,   informiranja krajanov tako o delu krajevne skupnosti kot tudi 
o vseh ostalih dogajanjih, pa je eden izmed pomembnih dejavnikov.  
 



Člani  sveta KS so skupaj z vabili prejeli  tudi Statut, ki ureja delovanje občine in krajevnih 
skupnosti. Vsi prisotni so bili mnenja, da so v statutu nekatera področja slabo opredeljena, zato bi 
bile potrebne določene spremembe. 
 
Franc Pogačar, ki je bi  član sveta KS tudi v preteklem mandatu je pojasnil, kako poteka 
financiranje krajevnih skupnosti, kako poteka projekt na področju kanalizacije. Povedal je, da je na 
Občini Bled  še do sredine decembra razgrnjen prostorski plan, ki je osnova za nadaljnji razvoj 
kraja  in pozval prisotne, da si ga ogledajo in podajo morebitne pripombe.  
 
Dogovorjeno je bilo, da je potrebno pospešiti vse naloge v zvezi z izvedbo obdaritve  otrok in 
ostalimi aktivnostmi v mesecu decembru. 
Takoj je potrebno vzpostaviti kontakt  s službami občine Bled zaradi lažjega nadaljnjega 
sodelovanja.  
 
 
Bohinjska Bela, 1.12.2006    
 
 
Zapisnik sestavila: Francka Smolej                                           
 

         Miha Stojan 
 

          Predsednik  
           (podpisano) 
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