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KRAJEVNA SKUPNOST 
BOHINJSKA BELA 
 
Številka:  1/9 
Datum:    08.10.2007 

Z A P I S N I K 
 
9. seje Sveta KS Bohinjska Bela, ki je bila v četrtek,  04.10.2007 ob 19.30. uri  v prostoru KS 

Bohinjska Bela 
  
Prisotni: Stojan Miha,  Pogačar Franci,  Smolej Francka, Burja Miha, Toni Mežan 
Odsoten: Kelbl Miro 

 
DNEVNI RED: 
 
1. Pregled zapisnika zadnje seje in poročilo o opravljenem delu 
2. Pregled vsebine dnevnega reda za 5. sejo občinskega sveta Občine Bled 
3. Poročilo o škodi, ki jo je povzročilo neurje  18.09.2007 na območju KS Bohinjska Bela in 

plan odprave škode 
4. Razno 

- pomoč Jerneju Ručigaju za odpravo posledic poplave 
- razno 

 
 
Seje se je udeležil  Toni Mežan na željo Pogačar Franca, da se razčisti informacija, objavljena 
v Glasilu liste Tonija Mežana, da za  predlagane spremembe na predlagani Osnutek proračuna 
Občine Bled, to je rezervacija sredstev za nakup parcele za izgradnjo poslovilnih vežic na 
Bohinjski Beli, nista glasovala svetnik iz Bohinjske Beli in podžupan.  
 
Toni Mežan je  pred obravnavo 1. točke dnevnega reda pojasnil, da ne odstopa od objavljene 
informacije. Zagotovil je, da so sredstva za odkup zemljišča  še vedno na razpolago v 
občinskem proračunu. 
 
Svetnik  g. Pogačar je v odgovoru, naslovljenem  Toniju Mežanu, KS Bohinjska Bela in 
Občinskemu svetu med drugim navedel: »…..Daleč od resnice, da sem proti  gradnji 
poslovilnih vežic na Beli. Vesel sem vsake investicije v naši KS, ker že tako  capljamo za 
ostalimi predeli Občine. Zastopal pa sem stališče Sveta KS Boh Bela, ki je na 5. seji 
23.03.2007 sprejel prioritete izvedbe programov v letu 2007 med katerimi ni poslovilnih 
vežic……. …..Mislim, da bo odkup zemljišča v letošnjem letu težko izvedljiv, ker ni moč 
kupiti zemljišča, ko ne veš niti kje niti koliko. Namreč do danes ni jasno, kje naj bi stale 
vežice, kakšne naj bi bile , kako in kje bo urejen dostop, parkirišče-skratka ni izveden niti prvi 
korak to je urbanistična in projektna rešitev, da bi odkupili toliko in tam, kjer je to 
potrebno…..«  
 
Na podlagi dokumentacije  o delu Sveta KS  (zapisnikov s prilogami, prejetih in  poslanih 
dopisov) je bilo ugotovljeno: 
 

� Zapisnik 5. seje Sveta KS Bohinjska Bela, ki je bila 23.03.2007 – točka Ad. 3)   
Izvedba programov v letu 2007:    

- »mrliške vežice – zaradi priprav na gradnjo kanalizacije se le to prenese na naslednje   
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obdobje« 
 

� 26.03.2007 – prejet dopis Liste Tonija Mežana, v katerem med drugim navaja: 
           «…Poudariti želim predvsem odgovor na vprašanje glede izgradnje poslovilnih vežic,     
            kar je po mnenju mnogih vaših krajanov in krajank problem. Sodeč po odgovoru s   
           strani Saše Repe, vodje oddelka za okolje in prostor, ste »na potezi« člani KS  
           Bohinjska Bela!....« 
 

� 02.04.2007 – odgovor KS poslan Listi Tonija Mežana: 
»Izgradnja poslovilnih vežic je v planu  Krajevne skupnosti  že najmanj 20 let. 
Problemov na tem področju je več. Najprej je potrebna zagotovitev prostora in 
zagotovitev potrebnih sredstev za izgradnjo, ki niso majhna. O tem problemu smo 
razpravljali   tudi sedanji člani Sveta KS Bohinjska Bela na zadnji seji in sprejeli sklep, 
da postavitev vežic ostaja še vedno odprta, da pa v sedanjih pripravah na izvedbo 
kanalizacije, obnovo vodovoda, gradnjo sistema za odvod meteornih voda, 
razsvetljavo…, ki bo v naslednjem letu, tega ne bo možno izvesti. Zato predlagamo, da 
si izvedba gradnje vežic odloži za cca 2 leti. V tem času pa se lahko izvede odkup 
zemlje in izdelava načrtov, v kolikor zato obstaja denar v občinskem proračunu. Za leto 
2007 tega iz osnutka ni bilo možno razbrati. » 

 
� 02.04.2007  - dopis z navedeno vsebino je bil v vednost posredovan Občini Bled,  

Oddelek za okolje in  prostor – priložen je bil tudi posnetek, na katerem je bila razvidna 
primerna lokacija za izgradnjo vežic.  

 
� Zapisnik 6. seje Sveta KS Bohinjska Bela, ki je bila 16.04.2007– točka AD2) –priloga1 

Razvoj krajevne skupnosti Bohinjska Bela: 
» 6. Ureditev okolice cerkve na Bohinjski Beli z mrliškimi vežicami, parkiriščem in 
povezavo s pločnikom v središče vasi«    
 

� 05.05.2007 – dopis KS je bil poslan Občini Bled Oddelek za okolje in prostor (ga.Saša 
Repe)     
� Predlog lokacije za izgradnjo  poslovilnih vežic -  priloga 1 

                  
Zaradi drugih obveznosti je Toni Mežan pred obravnavo 1. točke dnevnega reda sejo zapustil. 
 
 
Ad 1) 
 
Predsednik KS je podal  poročilo o izvedenih nalogah, ki so navedene v zapisniku zadnje seje: 
 

� Na podlagi razgovora z ga Repe bodo usmerjevalne table po vasi postavljene do zime,  
glede postavitev tabel ob glavni cesti pa še ni  usklajen dogovor s cestnim podjetjem. 

� Vprašanje svetnika g. Pogačarja glede urejanja in sajenja rož  je postavljeno  v  gradivu 
za 5. sejo občinskega sveta.  

         Prisotni člani sveta KS so sprejeli  s k l e p ,  da se poda predlog naj se cvetlični nasadi     
         urejajo enotno po celi občini, zato  naj se v tem smislu izdela plan potrebnih finančnih    
         sredstev, tako da bodo zagotovljena tudi sredstva za sajenje rož v KS Bohinjska Bela.  

� Cesta  ob cerkvi je bila asfaltirana v dogovorjenem roku. 
� Snegolove na Kulturnem domu (nad kontejnerji) naj bi  po razgovoru z Infrastrukturo  

financirala KS. 
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� Urejanje meteornih voda se delno ureja v okviru sanacije po poplavah. G. Pogačar in g. 
Kelbl sta zadolžena, da po vasi pregledata situacijo glede meteornih voda. 

� Oglasna tabla je pritrjena na Kulturni dom, poleg table je pritrjen nabiralnik, v katerega 
lahko krajani oddajo svoje predloge, pripombe ipd .    
Predstavnik železnice je že dal dovoljenje za postavitev oglasne table na Podklancu, za 
postavitev bo poskrbel g. Dežman.  

� Krajane, ki stanujejo ob tej cesti od trgovine proti šoli smo pisno obvestili, da je cesto 
odkupila Občina Bled in da je s  tem je  dokončno urejeno lastništvo te ceste. Po izjavi 
lastnice dela parcele ga Mulej Francke ni urejen odkup celotne ceste. Lastnici smo 
svetovali, naj se glede lastništva ceste obrne na Občino Bled. 

� G. Pogačar je pojasnil, da je za parkirišče pred Kulturnim domom naročen geodetski 
posnetek vendar še ni izdelan. 

� Za javno razsvetljavo je bil opravljen razgovor z izvajalcem, ogled je bil zaradi neurja 
prestavljen. Kontaktna oseba za izdelavo javne razsvetljave v Zgornji in Spodnji vasi je 
g. Burja Miha.  

� V zvezi z vlogo Jamar Toneta za postavitev parkirnega prostora (nadstrešnica) za avto, 
je predstavnik Agencije za okolje in prostor izjavil, da mora biti gradnja objektov ob 
potokih odmaknjena najmanj 5 metrov od zgornjega roba korita. Jamar Tonetu bo 
posredovan ta odgovor.   

� Za montažo peči za centralno kurjavo v Kulturnem domu je bil izdelan predračun. 
Potrebno je pridobiti še dva predračuna – predračun  Plinstala bo pridobil g. Pogačar 
Franc.  

�   program dela  na področju gospodarske infrastrukture v KS Bohinjska Bela je bil na 
Občini Bled dne 05.09.2007 usklajen in finančno ovrednoten ter posredovan Oddelku 
za javne finance. 

            
Naloge, ki jih je potrebno še izvesti do konca leta: 

� izdelava načrta za avtobusne postaje 
� izdelava načrta za pločnik 
� geodetski posnetek plezališča Iglica 
� projekt ceste Kupljenik – Jelovica  

 
Ad 2) 
 
G. Pogačar je prisotne seznanil, da sta za občane pomembna dva odloka, ki sta bila na 
dnevnem redu 5. seje Občinskega sveta.  

� Odlok o programu opremljanja zemljišča…in odmero komunalnega prispevka: 
Sprejet je zakon, na podlagi katerega mora občina ugotoviti,  kako je zemljišče 
opremljeno. Ta odlok bo prizadel tiste, ki gradijo nove hiše, saj  bodo morali plačati 
stroške opremljene parcele. Najbolj drago infrastrukturo imajo zunanji zaselki, vendar 
razmerje  med najvišjimi in najnižjimi stroški ne sme biti večje od 1:2. 

� Odlok o nadomestilu za stavbeno zemljišče: - odlok je bil umaknjen z dnevnega reda 5. 
seje Občinskega sveta. 
Prisotni člani Sveta KS Bohinjska Bela so po razpravi  sprejeli  s k l e p , da podražitev 
ne pride v poštev, kajti v primerjavi s sosednjimi občinami ima Občina Bled že sedaj 
najvišjo ceno na stanovanjsko enoto.  

 
 
Ad 3) 
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� Dne 21.09.2007 je predsednik KS Bohinjska Bela izdelal  poročilo o posledicah  neurja 
dne 18.9.2007 na območju Krajevne skupnosti Bohinjska Bela. V poročilu, ki je bilo 
posredovano na Občino Bled je bil izdelan tudi   predlog ureditve stanja za 
preprečevanje ponovne škode. 

 
� Zaradi posledic neurja je Svet KS je dne 01.10.2007 sklical zbor krajanov 

Bohinjske Bele. Vabilu se je odzval tudi predstavnik  Občine Bled g. Jože 
Dežman. Krajani so bili obveščeni o popisani škodi in  predlogih za njihovo 
odpravo. Prejeli so obrazce za prijavo škode. 

 
� Dne 03.10.2007 sta si  predstavnik Agencije za okolje in prostor g. Tone Cezar  in 

predstavnik Občine Bled g. Jože Dežman ogledala stanje vodotokov po vodni ujmi  
na področju KS Bohinjska Bela.  Pri ogledu je sodeloval predsednik sveta KS g. 
Miha Stojan.  

� Izvleček iz zapisnika ogleda stanja vodotokov ( za področje KS Bohinjska Bela)   -      
priloga 2) 

 
Ad 4) 
 
Člani sveta KS Bohinjska Bela so soglasno  sprejeli  naslednje  s k l e p e :  
 

1. Ručigaj Jerneju se odobri  200,00 EUR  pomoči za sanacijo  škode, povzročene po 
poplavi  stanovanjske hiše dne 18.09.2007. 

2. Za potrebe  KS se nabavi poštni nabiralnik in znamke v vrednosti cca 60,00 EUR 
 
KS  je  prejela pismo o nameri, ki sta ga na pobudo KS Bohinjska Bela podpisala Ministrstvo 
za obrambo in Občina Bled za ureditev infrastrukture Plezališča Iglica. Z Občino Bled se je 
potrebno dogovoriti, kaj je  pri tem projektu naloga KS, določiti nosilca naloge  na občini in  
roke izvedbe projekta. 
 
 
 
Zapisnikar: Francka Smolej 
  
                     PREDSEDNIK  
                               SVETA KS BOH.BELA  
            Miha STOJAN 
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KRAJEVNA SKUPNOST  
BOHINJSKA BELA                                                                       Priloga 1 
 
Datum: 5.5.2007 
Štev.:  5/2 
 
 
 
OBČINA BLED 
VODJA ODDELKA ZA OKOLJE IN PROSTOR 
ga  SAŠA REPE 
 
 
 
 
Zadeva: Predlog lokacije za izgradnjo poslovilnih vežic 
 
 
Na podlagi  okvirnega predloga lokacij za postavitev poslovilnih vežic na Bohinjski Beli,  ki ga 
prilagamo dopisu, smo se z lastniki zemljišč dogovorili za naslednje variante:  
 
-  Lokacijo št. 181/0 je možno odkupiti v celoti.  Lastnik je Hudovernik Rezka, Polšica 35,    Spodnje  
Gorje.  
 
-  Lokacijo št. 180/2 je možno odkupiti ali zamenjati.  Lastnik je Pogačar Janez, Bohinjska Bela.  
 
-  Lokacije št. 180/1 lastnica zaenkrat ne prodaja. Potrebni so razgovori s sinom za možno zamenjavo. 
Lastnik je Ravnik Mira, Bohinjska Bela. 
 
-  Lokacije št. 179/0 lastnik ne prodaja. 
 
Po naši oceni sta najbolj primerni lokaciji št. 180/1,2 in 181/0 ob skali in ob znamenju. Do vežice  bi 
naredili peš pot do glavne ceste, parkirišča za vozila pa  bi uredili na obeh možnih parcelah ob cesti.  
Ta parkirišča  bi  bila na voljo tako udeležencem pogrebnih svečanosti kot tudi  obiskovalcem  drugih 
dogodkov v cerkvi. 
 
Zato KS Bohinjska Bela podpira akcijo liste Tonija Mežana za  porabo določenih sredstev iz 
občinskega proračuna za odkup zemljišča, na katerem bi postavili poslovilne vežice.  
 
Lep pozdrav.  
 
 
V vednost: Lista Tonija Mežana 
                   Grajska cesta 12, Bled 
 

Miha Stojan 
Predsednik KS 
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IZVLEČEK IZ ZAPISNIKA                                                     Priloga 2 

 
                            

ogleda stanja vodotokov po vodni ujmi 18. 9. 2007  na področju občine Bled, dne 3. oktobra 2007, s 
pričetkom ob  10. uri. 
 
Prisotni: -    Tone Cezar – Agencija RS za okolje 

- Jože Dežman – GJS občine Bled 
 
KS Bohinjska Bela – pri ogledu sodeloval predsednik sveta KS g. Miha Stojan.  
 
 
Ugotovitve: 
 

1. Hudourniški potok Belca: 
- v spodnjem delu zasuti umirjevalni tolmuni, struga delno zasuta z naplavinami 
- nad mostom na lokalni cesti porušeno cca 3m kamnite brežine ter podkopan temelj – 

sanacija po možnosti v okviru intervencije do koca leta 2007 
- 30m nad mostom usad med cesto in kamnito brežino, sicer pa večjih poškodb ni  
 

2. Sava Bohinjka: 
- skalna gmota 50 pred mostom na državni cesti preusmerja tok vode proti pašnikom 

agrarne skupnosti 
- desno krilo mostu proti Kupljeniku posedeno ( poškodovano) 
- levi breg 100m nad mostom – poškodovano kamnito obrežje, naplavine usmerjajo tok 

vode proti hiši 
 

3. Suha: 
- nanosi v spodnjem delu ob Savi ( 50m) bistveno zmanjšujejo pretočnost – nujni 

sanacijski ukrepi 
- porušena brežina pod mostom za dostop na pašnik 150 m gorvodno 
- odsek nad lokalno cesto – suho zidani obrežni zidovi delno poškodovani 
- po strugi poškodovani pragovi ter delno zasuta z nanosi kamenja 
- problem pretočnosti pod AB mostom med hišama št. 71 in 89. 
 

4. Črni potok:  
- je delno poplavljal ( nanosi na travnike) v spodnjem delu, sicer pa ni problematičen 
- zatekanje vode iz območja levo od hudournika proti Galičiču je začasno sanirano s 

propustom (vzdrževalec mora urediti vtok in iztok 
 

5. Hudournik Obrne: 
- v celoti zasut usedalnik cca. 300m nad LC Obrne – Boh. Bela 
- nujno urediti strugo od trase železnice do lokalne ceste  ter sanirati propust in iztok - obe 

zadevi bo predvidoma  saniral koncesionar  Ministrstva v okviru nujnih sanacijskih 
ukrepov  do konca novembra 2007  

- Glede celovite ureditve hudournika do Save Bohinjke je potrebno preveriti obstoječe 
projekte – pri pripravi investicije naj poleg MOP sodelujejo tudi Slovenske železnice, 
Direkcija za državne ceste ter po svojih možnostih tudi občina Bled 

 
6. Hudourniki – pobočje Jelovice proti Soteski 

- strokovne službe ARSO v okviru ocene škode pregledajo področje in predlagajo 
ustrezne ukrepe za sanacijo. Poleg tistih, ki ogrožajo državno cesto, tudi najbolj kritične, 
ki so poškodovali občinske poti in jih še ogrožajo. 
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7. Hudourniki – področje nad Kupljenikom 
- na področju od Babjega zoba do Zadnje vasi je ob ujmi nekaj obstoječih in novonastalih 

hudournikov zasulo občinsko pot ter naplavilo veliko količino naplavin n spodaj ležeče 
travnike 

- hudournik 100m za Zadnjo vasjo odnesel 20m gozdne ceste Kupljenik – Talež. Nujna 
strokovna sanacija in zagotovitev dostopa do kmetijskih in gozdnih parcel. 

……………………………………………………………………………………………………………
. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
  Za ARSO:       Za Občino Bled: 
  Tone Cezar       Jože Dežman 
 
 
             

 
V vednost: 
- Župan občine Bled 
- vse KS občine Bled 
- Komisija za oceno škode 
- ARSO, Območna pisarna Kranj, M. Vadnova 5, 4000 Kranj 
- Zavod za gozdove, OE Bled, Ljubljanska 19, 4260 Bled 
- Oddelke za GJS in infrastrukturo 
- Oddelek za okolje in prostor 
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