
                                                                                   

                                                                                        

 

Zapisnik 3. seje Sveta KS Bohinjska Bela, 2. 02. 2023 ob 18.00   

Prisotni: člani Sveta KS Anton Jamar, Miro Kelbl, Vinko Bric, Katja Stušek 
Neopravičeno odsoten: Žiga Zupan 
Ostali prisotni: župan Toni Mežan; Petra Jamar Rozman, občinska svetnica; Francka Gregorc, Turistično 
društvo Bohinjska Bela; Miha Burja, PGD Bohinjska Bela; Peter Strgar PGD Kupljenik  
Boris Pretnar, Klub Blanskih ribičev; Francka Smolej, Kulturno društvo Bohinjska Bela; Ida Jamar, KO RK; Milan 
Krivec, Zveza združenj za vrednote borcev NOB ; Klara Iskra, Podružnična šola Bohinjska Bela ; Katarina Branc, 
Vrtec Bohinjska Bela ; Davorin Bernard, Agrarna skupnost Kupljenik 
najemniki prostorov Kulturnega doma (Jožica vrečko, Marjan Pogačar, Big Band Bled); krajanke in krajani 
Bohinjske Bele 
Vabljen tudi predstavnik vojašnice Boštjana Kekca, Tomaž Žbontar, odziva ni bilo.  
 
Predlagan dnevni red: 
1. uvodni pozdravi 
2. predstavitev (oris) perečih vprašanj in problemov 
4. predstavitev uporabe, vzdrževanja in najema Kulturnega doma  
3. predstavitve in pobude društev 
4. razno 
 

 

Predsednica KS Katja Stušek je pozdravila vse prisotne in se zahvalila županu Toniju Mežanu, da se je udeležil 
seje. V uvodu je vse zbrane pozdravil tudi župan. Predsednica je nato predlagala potek seje in najprej 
predstavila zapisnik prejšnje seje, kjer so bila obravnavana odprta vprašanja in težave v vasi, ki so jih člani sveta 
KS že na prejšnji seji evidentirali in jih tudi posredovali občini. 

Po predstavitvi odprtih problemov in vprašanj je župan Toni Mežan repliciral in na vsa vprašanja in težave 
odgovoril. 

V nadaljevanju seje so se člani sveta KS, ostali prisotni na seji in župan nato pogovarjali in razpravljali o 
problemih in težavah v vasi ter iskali rešitve in načine za izboljšanje situacije. 

Vsebina seje je  zabeležena v zapisniku, ki bo služil kot pomoč pri nadaljnjem delu in odločanju v svetu KS. 

 

Odprta vprašanja in dogovori župana: 

1. Zabojniki za smeti 

Župan Toni Mežan poroča, da se občina v celoti nagiba k trendu odmika kontejnerjev za plastiko po vsej občini. 
Strinja se, da bi se kontejnerji za plastiko na pokopališču na Bohinjski Beli odmaknili, ostal pa bi zabojnik za 
sveče in zeleni odpad.  



                                                                                   

                                                                                   

V nadaljevanju dodajam tudi odgovor infrastrukture, ki ga je prejel župan in ga je posredoval predsednici KS, 
glede na odgovor Infrastrukture, bomo lokacijo na pokopališču še enkrat pregledali, sicer pa se strinjam, da je 
gleda umika, treba najprej obvestiti krajane, opraviti analizo in predvsem krajane seznaniti, zakaj taka 
‘revolucija’ in v čem je prednost odmika zabojnikov za embalažo.  

 

INFRASTRUKTURA BLED: 

a. )Umik zabojnikov za embalažo na Bohinjski Beli – lani smo v programu ravnanja z odpadki že zapisali, da 
bomo zabojnike z eko otokov počasi umikali…To smo načrtovali konec leta, pri čemer smo potem »dobili« 
navodila, da naj se »revolucije« ne dela pred volitvami. Menim, da je potrebno pred samim umikom zabojnikov 
vse uporabnike, ki jih sprememba zajema, o tem pravočasno obvestiti. To je bila tudi debata direktorja 
Resmana in župana Mežana pred časom… Sočasno nameravamo skupaj z obveščanjem izvesti analizo velikosti 
in potrebnih zabojnikov, kar sem opisal že v enem od prejšnjih mailov. V kolikor zabojnike samo odpeljemo, 
bomo sigurno imeli plastiko v vseh drugih zabojnikih in okrog eko otokov, česar si seveda najbrž ne želi nihče. 

Časovnica….v februarju upam da dobimo vse podatke z Občine, potem pripravimo za uporabnike dopise in 
usmeritve, vmes potrdimo na občinskem svetu še program za leto 2023…da bo zadeva še enkrat potrjena in 
potem najkasneje do konca maja zadevo izvedemo. 

Predlagam da naredimo to za območje Kupljenik, Obrne in Bohinjska Bela. To pomeni, da se zabojniki za 
embalažo na eko otokih odstranijo, pri Kulturnem domu pa se potopni zabojnik začne uporabljati za zbiranje 
papirja… 

 

b.) Pokopališče Bohinjska Bela 

Lani smo se s predsednikom KS Boh Bela – g. Jamarjem »celo« leto pogovarjali, kaj je prav in kaj ne….KS želi 
velike zabojnike pod lipo, kjer smo jih že imeli in kjer smo imeli v zabojnikih tudi vse ostalo, razen odpadkov iz 
pokopališča. Zato so bili zabojniki prestavljeni znotraj pokopališča, kjer so začeli povzročati »poškodbe« fasade 
(ki pa je poškodovana okrog cele cerkve in ne samo na delu postavljenih zabojnikov), po ponovni prestavitvi 
smo jih postavili ob pomožno objekt (kjer so menda v napoto Mileni Zupančič, čeprav od nje osebno tega nismo 
slišali) itd…Prav tako smo želeli imeti tudi na pokopališču urejeno ločevanje odpadkov, zato smo postavili tudi 
zabojnik za embalažo…pa je bilo spet narobe (tako sedaj vsa plastika pristane v mešanih odpadkih) itd.  
Lokacija zabojnikov znotraj obzidja je nuja…pri številu zabojnikov smo šli na minimum, zato da ne zasedamo 
preveč prostora. Lani konec leta smo celo govorilo, da bi pri zabojnikih postavili eno strehico…Sedaj nova 
navodila da se število zabojnikov poveča… 

 

Predlagam da si gremo zadevo najprej pogledat in potem dokončno dogovorimo zadeve. 

c.) Sobodajalcem, ki dejavnost izvajajo do 150 dni na leto,  se storitve zaračunavajo po številu opravljenih 
nočitev. Vsem ostalim (s.p., d.o.o. d.d., itd…) se storitve zaračunavajo po zabojnikih. Seveda imamo tudi 
primere, ko ima občan sobodajalec vse potrebne zabojnike, vendar jih pač ne uporablja... odpadke namreč lepo 



                                                                                   

                                                                                   

oddaja na eko otokih…Poleg navedenega na Boh. Beli imamo odličen primer tudi na Cesti v Vintgar, itd…ali pa 
gospodinjstvo z 1 prijavljeno osebo in 25 m3 porabe vode na mesec…brez dejavnosti… 

 

2. Popravilo mostu čez železnico 

Župan Toni Mežan poroča, da so se na občini pozanimali o popravilu železniškega mostu. Slovenske železnice 
menijo, da če bi bilo kritično, bi se popravil lotili, vendar pa trenutno ne vidijo potrebe po tem. Župan predlaga 
ogled mostu na terenu, da bi se lahko ugotovilo, ali je popravilo potrebno. 

3. Razširitev dostopa na Kamno Gorico oziroma celovita prometna ureditev, tudi križišča med Trpincem 
in Obrnekom 

Župan predlaga ogled na terenu, in sicer s sodelavko Občine, gospo Urško Kregar, cene idejne zasnove so 
presenetile tudi naročnika, Občino Bled. Zavedajo se, da bo treba prometno ureditev rešiti, vendar težko 
obljubijo, da bo to v urejeno v kratkem. 

 

4. Luknja v cestišču pri Primožiču 

Župan se zaveda, da je luknja v cestišču pri Primožiču problem, zato je stopil v stik s Prestorjem in zahteval, da 
se luknja sanira nemudoma. Občina in Prestor so seznanjeni s problemom in obljubljeno je, da bo luknja 
sanirana takoj, ko bodo vremenske razmere in temperature to dopuščale.  

5. Nedokončana cestna razsvetljava 

Župan predlaga ogled na terenu skupaj s predsednico KS, da se določijo točne lokacije, kje manjkajo svetilke. 
Namen tega je, da se ugotovi natančno stanje in da bo lahko nedokončana cestna razsvetljava urejena v 
kratkem. 

6. Spomenik žrtvam 2. Svetovne vojne 

Milan Krivec opisal situacijo okoli obnove spomenika in dveh grobov na pokopališču. Obnova spomenika je bila 
izvedena v dveh fazah in nadzorovana s strani Zavoda za kulturno dediščino, ki je izdelalo tudi elaborate 
prenove. Trenutno še ni zaključena obnova poti, ki vodi do spomenika,  odstraniti se morajo tudi ciprese. Poleg 
tega Milan Krivec še opozarja na dva grobova na pokopališču, označena kot "neznan borec". Združenje za 
vrednote NOB bi si želelo obnoviti tudi ta dva grobova, s prenovo nagrobnih kamnov. 

Župan je povedal, da so sredstva za spomenik zagotovljena v proračunu in da ne vidi nobenih težav, da se to ne 
bi dokončalo. Petra Jamar Rozman, občinska svetnica, pa je pojasnila, da ima Ministrstvo za obrambo 
namenjena finančna sredstva za obnovo grobov in spomenikov, in predlaga, da se kandidira za ta sredstva, vsaj 
za obnovo grobov. 

 

7. Kupljenik 

Glede obnove problematičnega dela cestišča, ki se nadaljuje od novo asfaltirane ceste, žal beseda ni tekla.  



                                                                                   

                                                                                   

Župan je tako pozval predsednika PGD Kupljenik, da naj v skladu s pravnimi predpisi podajo pripombo na OPN, 
ki sedaj dovoljuje razširitev gasilskega doma, vendar zahteva, da se celotno ostrešje zarotira v enotno streho. 
To zahtevo je podalo Zavod za varovanje kulturne dediščine. Župan se bo sestal s strokovnimi službami, da bi 
jim predlagal, da ni treba prenavljati celotnega ostrešja, vendar pa ne more zagotoviti, kako bo zadeva rešena. 

Nadalje smo se pogovarjali  tudi o problematiki prevozov otrok iz Kupljenka v šolo, težavo je ponovno razložila 
Maruša Cund, mamica, ki ima trenutno dva otroka v OŠ Bled, ki ju sama vozi do glavne ceste, kjer ju potem 
prevzame kombi. Navedla je, da se ni dalo dogovoriti z prevoznikom, da bi sam prišel po otroka v vas. Gospa 
Cund je povedala, da so jo v začetku leta obvestili, da lahko prevoznik otroka vozi samo dva krat dnevno, in 
sicer zjutraj pred šolo in po koncu pouka ob 14:55, ne glede na urnik otrok. Dodala je, da se je pogovarjala tudi 
s starši otrok na Slamnikih, ki jih tudi sami vozijo na Bohinjsko Belo, vendar so zainteresirani za organiziran 
prevoz, če bo to mogoče. 

Župan je obljubil, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da se reši ta problem, poklical bo prevoznika (podjetje 
Frelih) in poizvedel, kakšne so možne rešitve za težavo, kot na primer dodaten kombi. 

 

8. Mešana površina za kolesarje in pešce 

Nazadnje smo se v tem delu seje dotaknili še izjemno perečega problema, to je ureditev ceste od Zgornje vasi 
do Podklanca, da bo varna tako za pešce kot kolesarje.  

Predsednica je ponovno opredelila stališče članov sveta KS Bohinjska Bela in podla nekaj argumentov, zakaj bi 
na tem delu morala Občina urediti samo pločnik za pešce in razsvetljavo. 

Župan je zagotovil, da bo rešitev problema urejanja ceste od Zgornje vasi do Podklanca temeljila na konsenzu 
med vsemi zainteresiranimi stranmi, vključno z pešci in kolesarji. Obenem pa je izpostavil, da je njegovo 
mnenje, da bi bila najbolj učinkovita rešitev mešana površina, ki ne poteka neposredno ob cestišču, temveč na 
vrhu nabrežne. Argumentira, da je takšna rešitev že uveljavljena na delu severne Blejske obvoznice in da je 
takšna površina dobro obnesena. Obenem pa meni, da bi samo za pločnik zahtevalo več finančnih stroškov, saj 
bi bilo treba uravnotežiti tudi nabrežno. Vsekakor pa se župan zavezuje, da bo rešitev tega problema temeljila 
na mnenjih prometnih strokovnjakov in da bo vzpostavljena varna pot za vse udeležence v prometu. 

Mnenja o tem, kako bi morali izpeljati varno pot za pešce in kolesarje, so deljena. Francka Gregorc je mnenja, 
da bi se morali vprašati tudi, kaj pričakujemo od turizma in da bi morali vzeti v obzir povečanje kolesarskega 
prometa v prihodnjih letih. Predlaga ločeno prometno infrastrukturo za pešce, kolesarje in avtomobile, kar bi 
bilo najvarnejše in najbolj udobno za vse, predvsem za domačine. 

Miro Kelbl pa meni, da bi lastniki zemljišč težko dali tako veliko površino na voljo za odkup in da bi se nekateri 
od njih lahko uprli ideji občine. Poleg tega meni, da dvakratno prečkanje ceste ne bi bilo najbolj varno. 

Boris Pretnar se navezuje na argument župana, da se na severni obvoznici taka površina dobro obnese, s 
protiargumentom, da na blejski obvoznici nikoli ni, pa verjetno tudi ne bo, velikih skupin kolesarjev, kot so 
recimo organizirane skupine kolesarjev, ki kolesarijo v Bohinj. Ne smemo pozabiti, da bo omenjeni odsek na 
daljinski kolesarski poti 



                                                                                   

                                                                                   

Davorin se pridružuje županovemu mnenju, da se na severni obvoznici taka površina dobro obnese, vendar 
poudarja, da je tam mešana površina za kolesarje in pešce občutno širša. 

 

Jure Pokljukar meni, pločnik ob cestišču in na drugi stani varnostna ograja še dodatno zožilo že tako ozko cesto 
(vsaj optično) in da je to lahko nevarno. 

 

Sklep: marca bo opravljen ponoven ogled na terenu s strokovnjaki za prometno ureditev in analiza 
različnih variant. Temeljito je treba proučiti različne možnosti za varno in učinkovito prometno 
ureditev na tem območju, preden se sprejmejo končne odločitve. 

 

9. Dom krajanov – najem in uporaba 

Predsednica KS pove, da pri najemu in uporabi prostorov Doma krajanov ni sprememb, še vedno vse poteka po 
ustaljenih praskah in protokolih, razlika je le v toliko, da se obrazci, na katerih je razviden namen uporabe in 
vse druge nujne informacije, pošljejo predsednici po elektronski pošti. 

Francka Smolej izpostavi problem čiščenja po uporabi, problem odklepanja, včasih se zgodi, da so glavna vrata 
odklenjena.  

Predsednica KS v zvezi s tem predlaga, da se izobesi evidenca čiščenja po uporabi, ter da se zamenja glavna 
ključavnica, tako se bo tudi ugotovilo, kdo ima vse ima ključe od Doma Krajanov. Z omenjenima ukrepoma 
se bo uspešno ohranjala urejenost, vzdrževanje in varnost prostorov. 

 

10. Razno 

Za poverjenika Civilne zaščite za Bohinjsko Belo, se predlaga Vinko Bric, član sveta KS. Vinko Bric sprejme 
poverjeništvo.  

 

Pogovor je potekal glede parkiranja na nekaterih površinah po vasi, ki temu niso namenjene, gre na primer za 
del občinskega zemljišča ob potoku Belca, kjer je redno parkiranih pet, šest avtomobilov, in sicer  vozil oseb z 
začasnim bivanjem na Bohinjski Beli, ki pa bivajo v namestitvah, brez lastnih parkirnih kapacitet.  

Na sestanku nismo dorekli nobene rešitve, glede tega problema, le ugotovili, da parkirna mesta manjkajo. Na 
primer tudi pri Gostilni Rot. 

Aleš Stojan je prav tako opozoril da manjka parkirišče na Podklancu, kjer je izhodišče za na Galetovec, Stojan je 
dal pobudo za občinski odkup zemljišča, ki je trenutno v lasti Slovenskih železnic, da se ne bo prej zgodil privat 
odkup in bo Bela ostala brez prepotrebnega parkirišča.  



                                                                                   

                                                                                   

 

Francka Gregorc je vprašala, če so kakšne informacije z ureditvijo ‘vojaškega’ mostu čez Savo. Predsednica KS 
je podala informacijo, da je Boris Mance (eden od pobudnikov omogočanja prehoda čez  vojaški most) govoril s 
predstavnikom SV na Bohinjski Beli, ki je neuradno povedal, da omogočanje prehoda čez most ni vprašljivo in 
ga bo vojska omogočila takoj, ko fizično zavarujejo območje vojašnice z novo ograjo.  Predstavnik SV je obljubil, 
da bo v prihodnjem tednu seznanil Borisa Manceta, kje v postopku je trenutno omogočanje prehoda.  

Francka Gregorc je opozorila tudi na pravilno plakatiranje na plakatnih mestih, ki jih upravljal Cifra, namreč, 
lahko se plakatira brezplačno, v kolikor gre za dogodek, ki se odvija na Bohinjski Beli, vendar morajo biti plakati 
opremljeni z žigom Cifre. Predsednica KS se zaveže, da v kolikor bo dobila plakate pravočasno, jih lahko odnese 
požigosati na Cifro.  

Debatirali smo tudi o poletni gneči in o možnosti uporabe ‘stranskih’ cest, da se krajani Bohinjske Bele izognejo 
centru Bleda. Župan in občinska uprava opravljajo še zakonske preverbe, da bi bilo vsem krajankam in 
krajanom Bohinjske Bele omogočen obvoz čez Zako in Rečico. 

Nazadnje smo se dogovorili tudi o povračilu stroškov za ojačitev droga za transparente na začetku vasi. 
Ojačitev je izvedel Jani Golmajer, in sicer v znesku 460,00 eur. Ojačitev so sofinancirala naslednja društva: PGD 
Kupljenik, PGD Bohinjska Bela, Klub blanskih ribičev, Kulturno društvo Bohinjska Bela, Turistično društvo 
Bohinjska Bela in Agrarna skupnost Bohinjska Bela, vsi v enakem znesku. KS se je zavezala k vzdrževanju 
transparentnih drogov.  

 

Zapisala: Katja Stušek, predsednica KS 

 

 

 

 

 


