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Datum: 09.12.2008 

ZAPISNIK 

17. seje Sveta KS Bohinjska Bela, ki je bila 9. 12. 2008 ob 18. uri v spodnjem prostoru 

Kulturnega doma 

Prisotni:  Stojan Miha, Pogačar Franci, Smolej Francka, Kelbl Miro, Burja Miha 

Dnevni red: 

1. Obdaritev otrok in starejših občanov 

2. Pregled zapisnika zadnje seje 

3. Tekoča problematika 

4. Razno 

 

Ad1 

Dne 4.12.2008 je bil na sestanku RK Bohinjska Bela sprejet dogovor, da bi obdaritev otrok  in starejših 

občanov izvedli podobno kot v minulem letu. Krajanov starejših od 80 let je 38. V domovih je 14 

krajanov. Obiske na domovih bomo izvedli skupaj predstavnik KS in RK v času od 14. Do 20. 12. 

Obiske v  domovih v Radovljici, Predvoru, Ljubljani , Podbrdu in Petrovem Brdu pa bomo izpeljali 

skupaj Knafelj Ludvik in Olga in Predsednik Sveta KS. 

V šoli bodo izdelali 60 voščilnic za starejše krajane in tiste po domovih.  Pekarno planiko bomo prosili 

za piškote za obdaritev otrok. 

Otrok v vrtcu in v šoli ter doma je 58. Obdaritev otrok bo 21.12 .2008  ob 17. uri na prireditvi v 

Kulturnem domu.                                                                                                                                             

Vrednost paketa za otroke  naj bi znašala približno  11,00  EUR , vrednost paketa za starejše 

pa 5,00 EUR.  

Prisotni so se strinjali, da se darilni paketi nabavijo v Mercatorju na Jesenicah. Mercator 

Jesenice bo za vse obdarovance preskrbel brezplačne darilne vrečke. Mercator bo na podlagi 

naše prošnje za pomoč pri obdaritvi otrok prispeval nekaj sredstev. Sredstva naj bi prispevala 

tudi vsa društva in organizacije v krajevni skupnosti, tako kot vsa leta poprej. Posamezni člani 

Sveta KS so bili zadolženi, da o tem obvestijo društva in organizacije in prosijo za prispevek v 

višini cca 125,00 EUR.   

 



Ad2 

V zvezi z osnutkom Urbanističnega načrta Bohinjska Bela je predsednik Sveta KS opravil razgovor s 

predstavnikom  Ministrstva za okolje in prostor g. Mojmir Prelogom glede naših predlogov in 

pripomb. Strinja se , da je potrebno obravnavati posamezne predloge lokacij za novogradnje sproti in 

sicer v sodelovanju Občine in KS. Predlog pa pregleda tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Ne bodo 

pa se odpirali večji kompleksi  za odpiranje več objektov skupaj. 

V predlogu območij za novogradnje se v območju 4 doda parcela št.131/0, ki je sicer v označenem 

krogu pa ni bila posebej vpisana. Svet KS predlaga, da se  to dopolni v dokumentu, ki je bil 

posredovan Občini Bled. Svet KS zadolžuje predsednika Sveta da dobi na Občini podatke koliko vlog 

za novogradnje je bilo danih na Občino. 

Razširitev poti v Zako je v izvajanju. Dela opravlja Žmitek Janko. 

Ad3 

Svet KS je sprejel sklep da predsednik KS lahko samostojno odloča o porabi sredstev do enkratne 
višine 300 EUR in ga pooblašča za podpis naročilnice in potrjevanje računov. Na ta način ne bo 
potrebno za vsako porabo sredstev, ki so namenjena za delovanje KS, članom Sveta KS  sprejemati 
ločenih sklepov.  

Svet KS je ta sklep sprejel na podlagi predloga  Občine Bled, ki ga je posredovala vsem  KS na 
področju Občine Bled. 

Na Poslovni sistem Mecator- Maloprodajno območje 10,  je bil poslan dopis z željo krajanov, da se 

trgovina na Bohinjski Beli posodobi in izvede boljši dostop v trgovino poveča prodajni prostor in 

izboljšajo pogoji za delo tudi za trgovke. 

Od Občine smo prejeli obvestilo da se bodo lahko prenesla v leto 2009 samo tista denarna sredstva 

za katere bodo v letu 2008 izdane naročilnice. 

Prejeli smo razpis za podelitev priznanj Občine Bled za leto 2009. Predloge je potrebno poslati na 

Občino Bled do vključno 19. januarja 2009. 

Pregledali smo gradivo  za 14. Redno sejo Občinskega sveta, ki bo 16.12. 2008. 

Analizirali smo potek del na področju gradnje kanalizacije in vodovoda in probleme, ki se pojavljajo v 

zvezi s tem. 

Ad4  

Vsi prisotno so se strinjali, naj bi predsednik KS tudi letos voščil krajanom preko Radia Triglav. 

V vojašnici Bohinjska Bela je bil 18. 11. 2008 sestanek s predstavniki  Slovenske vojske iz Kranja in 

Bohinjske  Bele glede uporabe strelišča Mačkovec, gradnje kanalizacije in ureditve plezališča. 

Predstavniki vojske so obljubili, da v sobotah popoldne in v nedeljah ne bo več streljanja na strelišču 

Mačkovec.   

                                                                                                                        Miha Stojan 

                                                                                                                        Predsednik KS 


