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KRAJEVNA SKUPNOST 
BOHINJSKA BELA 
 
Številka:  1/11 
Datum:    18.01.2008 
 
 

Z A P I S N I K 
 
11. seje Sveta KS Bohinjska Bela, ki je bila v torek,  14.01.2008 ob 19.00 uri  v prostoru KS 

Bohinjska Bela 
 
 

Prisotni: Stojan Miha,  Pogačar Franci,  Smolej Francka, Burja Miha,  Kelbl Miro 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled zapisnika zadnje seje 
2. Predlog za dodelitev priznanj 
3. Pregled porabe finančnih sredstev v letu 2007 
4. Plan dela v začetku leta 2008 
5. Srečanje predstavnikov društev in organizacij v KS 
6. Razno 
 
 
Ad1) 
  
Za postavitev javne razsvetljave je napravljen ogled in izdelan predračun. Projekt v letu 2007 
ni bil izveden, ker ni bilo na voljo  finančnih sredstev.  
 
Člani Sveta KS so na podlagi telefonskega razgovora dne 13.12.2007 sprejeli sklep, da se na 
osnovi ponudbe projektiranja - idejne zasnove za ureditev vaškega jedra pred Kulturnim 
domom izda naročilnica v znesku 1.656,00 EUR projektantu Vilinski vrt . 
Pri ogledu vaškega jedra s predstavniki projektanta, ki bo 18.01.2008 bosta navzoča 
predstavnika KS Bohinjska Bela Kelbl Miro in Miha Stojan.     
 
Predlog, da se na Plezališču Iglica objekt prilagodi možnostim, ki jih odobrava lokacijska 
informacija, je bil soglasno sprejet. Za pridobitev ponudbe (Smreka, Gornji grad) je zadolžen 
Pogačar Franci. Geodetski posnetek  terena se izdela hkrati s posnetkom vaškega jedra in se 
pridobi ponudba firme Vilinski vrt za izris projekta. 
 
Sprejet je bil sklep, da se nadaljujejo aktivnosti v zvezi z odkupom zemlje (usklajevanje cene) 
za izgradnjo poslovilnih vežic.  
 
G. Stojan je podal informacijo, da se na razpis za pridobitev sredstev za izgradnjo ceste na 
Jelovico lahko prijavijo  lastniki parcel ali  Agrarna skupnost,  občina pa nima te možnosti. 
Zato bo organiziran sestanek s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in Občine Bled glede 
možnosti financiranja.  
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Oddano je naročilo  za izdelavo snegolovov, v Kulturnem domu je priklopljena peč za 
centralno kurjavo, nabavljene so tudi vse oglasne table (štiri). Montaža tabel bo izvedena v 
pomladanskem času. 
 
Ad 2.) 
 
Člani Sveta KS Bohinjska Bela so na svoji seji dne 14.01.2008 podali predlog, da se v letu 
2008   priznanje dodeli Pavli Medja za dolgoletno delo tajnika v KS Bohinjska Bela.  
 
Ad 3.) 
 
Ga. Smolejeva je podala poročilo o porabljenih finančnih sredstvih, ki so namenjena za delo 
Krajevne skupnosti Bohinjska Bela. Glede na to, da  prenos neporabljenih sredstev v leto 
2008 ni možen, so člani Sveta KS na podlagi telefonskega razgovora dne 21.12.2007 sprejeli 
sklep, da se 600,00 EUR prenese na račun Kulturnega društvu Bohinjska Bela.  
Tako so vsa odobrena sredstva za leto 2007 porabljena, razlika (ostanek približno 200,00 
EUR) je le zaradi večjih predobremenitev  na podlagi naročilnic, dejanski stroški  na   
računih, ki še niso prejeti,  pa bodo nižji. 
 
Za obdaritev otrok in starejših občanov ob novem letu je bilo porabljenih 887,00 EUR, ki so 
jih prispevala društva in organizacije v KS. 
Za  obdaritev otrok sta v obliki materiala  prispevala tudi Pekarna Planika in Mercator. 
 
Ad 4.) 
 
KS nadaljuje z aktivnostmi, začetimi  v preteklem letu. (točka Ad 1.)   
Izvajale se bodo naloge zajete v  programu dela  na področju gospodarske infrastrukture v  KS 
Bohinjska Bela za leto 2008. 
 
Ad 5) 
 
V začetku januarja 2008 je bilo planirano srečanje predstavnikov društev in organizacij v KS. 
Ker v tem času potekajo občni zbori, na katere je vabljen tudi predstavnik  KS, je bi dan 
predlog, da se srečanje prestavi na  kasnejši čas.  
 
 
 
Zapisala: Francka Smolej 
  
                      

          Miha Stojan 
 

    Predsednik sveta KS  
        Bohinjska Bela 
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