
KRAJEVNA  SKUNOST 

BOHINJSKA BELA 

Številka:  1/23 

Datum: 14.1.2010 

                                                                 Z A P I S N I K 

23. seje Sveta KS BOHINJSKA BELA,ki je bila  13. 1. 2010. ob 19.30. uri v prostoru KS 

Bohinjska Bela. 

 

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

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov zadnje seje 
2. Podelitev priznanj Občine Bled za leto 2010 
3. Finančno poslovanje – izdaja naročilnic in potrditev sklepov 
4. Razno 

 

Ad1 

Odprtih sklepov z zadnje seje ni  bilo.  Smolej Francka je podala poročilo o novoletni 
obdaritvi otrok in starejših občanov.  Vsa društva in organizacije v krajevni skupnosti so 
prispevale denarna sredstva za nakup daril, Mercator na Jesenicah  je preskrbel brezplačne 
darilne vrečke in čokoladna jajčka za otroke.  Pripravljenih je bilo  60 darilnih vrečk za 
otroke in 60 darilnih vrečk za starejše krajane.  

Vsa zbrana denarna sredstva niso bila porabljena, zato so prisotni sprejeli sklep, da v 
letošnjem letu PGD Kupljenik ne prispeva sredstev, ker ureja gasilski dom. Tako ostanejo 
namenska  neporabljena sredstva  višini 105,00 EUR, ki  se bodo prihranila.  

Ad2 

V teku je razpis za podelitev priznanj Občine Bled za leto 2010. Krajevna skupnost Bohinjska 
Bela je v lanskem  letu predlagala, da občinsko priznanje prejmeta Vrtec Bohinjska Bela in 
Vrečko Jožica. Ker noben od navedenih predlogov ni bil sprejet, so pristni sprejeli sklep, da za 
podelitev priznaj v letu 2010 ponovno predlagamo Vrtec Bohinjska Bela in Jožico Vrečko.  
 

Ad3 

Prisotni so soglasno sprejeli Sklep, da predsednik KS lahko samostojno odloča o porabi 
sredstev, ki so namenjena za delo KS do enkratne višine zneska 300,00 EUR .  Predsednika 
KS Stojan Miha smo pooblastili za podpis naročilnic in za potrjevanje računov.  



Predsednik nas je seznanil,da je podpisal naročilnico za novoletno čestitko krajanom na 
Radiu Triglav višini  72,00 EUR in prisotni smo se s tem strinjali.  

 

Ad5 

Kelbl Miro je prisotne seznanil, da je Turistično društvo Bohinjska Bela razpolaga s sredstvi, 
ki jih bo namenilo ureditvi poti Podrojami. Prisotni smo se s tem strinjali, vendar smo 
izpostavili  problem dogovora z lastniki.  

Občina Bled je občane preko e-pošte obveščala, da so narejene tekaške proge od Bleda do 
Zasipa, v Ribnem, Bodeščah, na Koritnem.  Ker so na Bohinjsko Belo pozabili, smo se 
dogovorili, da postavimo vprašanje, zakaj ni tekaških prog tudi v naši KS.  

 

Zapisala: Francka Smolej 

Miha Stojan 

Predsednik KS 


