
KRAJEVNA SKUPNOST 

BOHINJSKA BELA 

Številka:  1/19 

Datum:  7.4.2009 

 

Z A P I S N I K 

      19. seje  Sveta KS BOHINJSKA BELA, ki je bila 7.4.2009 ob 19.30 uri v prostoru KS Bohinjska Bela 

 

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

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 18. seje Sveta KS 

2. Praznovanje krajevnega praznika 

3. Informacije o gradnji kanalizacije in vodovoda 

4. Poletni čas obratovanja Gostilne Rot 

5. Tekoča problematika 

6. Razno 

 

Ad1 

Ker direktor Poslovnega sistema Mercator-Maloprodajno območje 10 še ni reagiral na naš dopis, se 

bomo obrnili na  Občino Bled, da bodo problem preureditve trgovine reševali hkrati z drugimi 

problemi z  Mercatorjem. 

Problematiko Antonije Rutar glede dostopa v garažo smo reševali z vsemi prizadetimi na Občini Bled 

in dosegli dogovor, da lastniki vseh treh drvarnic le-te odstranijo do konca aprila. Nato bomo cesto 

premaknili za 1m v desno in jo asfaltirali. 

Določitev obratovalnega časa Gostilne Rot bomo obravnavali pod točko 4. 

Člani Sveta smo bili razočarani, ker kljub dobro utemeljenima dvema predlogoma za podelitev 

občinskih priznanj, nihče iz KS Bohinjska  Bela ne bo prejel priznanja Občine Bled za leto 2009. 

Ad2 

Ob praznovanju  krajevnega praznika  20. aprila in 1. maja smo pripravili program ,ki je priloga 

zapisniku. Sprejeli smo sklep, da se Klubu blanskih ribičev, ki bodo pripravili hrano in pijačo se odobri 



finančna pomoč v vrednosti 200 EUR. Z Društvom za raziskovanje jam je dogovorjeno, da bo  

tradicionalen ogled jame 1.maja. Glede na to ,da poteka v vasi gradnja vodovoda in kanalizacije in da 

se pojavljajo pri krajanih številna vprašanja, bomo 17.4.2009 izvedli zbor krajanov, kjer bomo  dali vse 

potrebne informacije in odgovore na vprašanja. Na vse dogodke  so vsi krajani  lepo vabljeni, zato bo 

program praznovanja dostavljen v vsako hišo v vasi. Vabili bomo tudi predstavnike Občine. 

Ad3 

Gradnja poteka po programu, tako da bo v letošnjem letu  izveden celoten vkop cevi  za kanalizacijo. 

Priključki na hiše v letošnjem letu ne bodo izvedene. Vodo  postopno priklapljajo na vse hiše, kar bo  

predvidoma končano v letošnjem letu. Asfaltiranje cest poteka postopno, ko so vsi priklopi izvedeni 

in ko je cesta ustrezno utrjena. Občane prosimo, da prestavijo posamezne objekte,ki niso na 

njihovem zemljišču in motijo uporabnike cest. V izkopane kanale polagajo tudi cevi za telefonijo na 

določenih odsekih in  kabel za televizijo, ter javno razsvetljavo. Poskušamo urejati tudi meteorno 

kanalizacijo na določenih problematičnih delih vasi. Podrobnosti bodo krajani lahko izvedeli na Zboru 

krajanov. 

Ad4 

Svet KS Bohinjska Bela daje soglasje, da je obratovalni čas Gostilne Rot v poletnem času do 24. ure. 

Ad5 

Potrebno je še postaviti oglasno tablo  na Obrne. Tablo in nosilce že imamo. Glede na  mnenja  

nekaterih krajanov  je   potrebno preveriti ali je lokacija oglasne table v Zgornji vasi na pravem mestu 

ali ne. 

Ad6 

Gorenjska televizija je ponudila termin za predstavitev Krajevne skupnosti 8.4.2009. Ker je bil čas za 

pripravo prekratek (samo 5 dni), Smo bili prisotni soglasnega mnenja, da je  za nas primernejši termin 

v zimskem času. 

Prisotni  so  soglasno sprejeli sklep, da   v letošnjem letu ne bomo ob  krajevnem prazniku krajanom 

čestitali  preko Radia TRIGLAV, ampak bo čestitka krajanom izražena na  letakih s programom, ki  jih 

bomo poslani  na dom vsem krajanom. 

 

 

                                                                                                                   Predsednik Sveta KS 

                                                                                                                       Miha Stojan 

 


