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KRAJEVNA SKUPNOST 
BOHINJSKA BELA 
 
Številka:  1/13 
Datum:    23.04.2008 
 

Z A P I S N I K 
 

13. seje Sveta KS Bohinjska Bela, ki je bila v torek,  21.04.2008 ob 20.00 uri   
v prostoru KS Bohinjska Bela 

 
Prisotni:                    Stojan Miha, Smolej Francka, Kelbl Miro 
Opravičeno odsotni: Burja Miha, Pogačar Franci 
 
Dnevni red je bil podan na sestanku:  
1. Pregled zapisnika zadnje seje 
2. Praznovanje krajevnega praznika in 1. maja 
3. Stanje na projektih: plezališče Iglica, pločniki in vaško jedro Spodnja vas 
4. Izvedba projekta kanalizacije in vodovoda ter ostalo vezano na ta projekt 
5. Razno 
 
Ad1) 
  

� Stanje projektov je obravnavano v točki  Ad. 3).  
� Prošnja za dodelitev sredstev za nabavo kombija PGD Bohinjska Bela je bila poslana 

na Občino Bled. Zaprošena sredstva so bila društvu nakazana s strani GZ Bled Bohinj.  
� Glede kolesarske poti od Bohinjske Bele proti Zaki je dogovorjeno, da si traso poti 

ogledajo predstavniki KS Bohinjska Bela, TD Bohinjska Bela in Agrarne skupnosti. 
Ogled zaradi izredno slabega vremena v marcu in aprilu še ni bil izveden.  

 
Ad2.) 
  

� Prisotni so se strinjali s predlogom programa praznovanja krajevnega praznika in 1. 
maja. Program je priloga zapisniku in s po pošti pošlje vsem gospodinjstvom v krajevni 
skupnosti.  

� Društvo za raziskovanje jam Bled, ki bo 1. maja izvedlo brezplačen ogled jame prosi za 
pomoč pri ureditvi poti do jame. Akcija za ureditev poti bo v soboto 26. 4.2008. 

          KS prosi občane, da se pridružijo akciji.  
 
Sprejet je bil SKLEP, da se Klubu blanskih ribičev za nabavo hrane in pijače izda naročilnica 
v vrednosti 200,00 EUR . 
 
Ad3.) 
 
         Stanje pri izvedbi projektov v letošnjem letu:  
 

� Ob obisku ministra za obrambo g. Erjavca v letu 2007 smo obljubili, da bomo pripravili 
idejne projekte in predračune za ureditev plezališča Iglica, ki bodo podlaga za nadaljnje 
razgovore s predstavniki Ministrstva za obrambo, ki jih bomo organizirali v  2008. 
Ponovno poudarjamo, da je ureditev okolice plezališča nujna zaradi interesa plezalcev 
in želje krajanov, da se stanje uredi. Mednarodna šola plezanja, ki jo organizira 
Ministrstvo za obrambo zahteva tudi ureditev sanitarij in urejene pogoje glede varnosti 
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in oskrbe plezalcev.  Stanje je sedaj neurejeno, odnos nekaterih krajanov v okolici 
plezališča v sedanjih razmerah pa ni korekten do plezalcev. 

 
Sprejet je bil SKLEP, da Svet KS Bohinjska Bela zadolži predsednika KS, da pri županu 
Občine Bled in direktorju občinske uprave urgira, da se izdelava potrebne dokumentacije 
pospeši tako, da se obljubljeni sestanek glede plezališča Iglica s predstavniki MO v mesecu 
maju izvede.  
 

 
� Izdelava projekta za pločnik je potrebna v čim krajšem času. Ne samo zaradi varnosti 

otrok in ostalih krajanov temveč tudi z vidika ekonomičnosti  je potrebno pripraviti 
dokumentacijo, da bomo lahko ob gradnji kanalizacije odvečni material nasipali na 
prostor za pločnik. 

 
Sprejet je bil SKLEP, da predsednik KS ponovno  prosi občinske službe, da kljub 
zasedenosti najdejo čas za pomoč pri izbiri projektanta in pripravi ustrezne dokumentacije 
za pločnik.  
 
� Idejni projekt za ureditev vaškega jedra v Spodnji vasi je v izdelavi. Pričakujemo večje 

sodelovanje občinskih služb pri potrditvi projekta, saj v letošnjem letu tega ni bilo 
opaziti. 

 
Sprejet je bil SKLEP, da predsednik KS na Občini Bled doseže, da se aktivnosti na področju 
priprave projektov za vaško jedro pospešijo.  
 
Ad 4.) 
 

� Pred  gradnjo kanalizacije in novega vodovoda v vasi, ki se bo začela sredi leta, je 
potrebno pripraviti še projekte za položitev cevi in kablov na nekaterih delih vasi - za 
kabelsko televizijo, telefonijo, javno razsvetljavo, meteorno kanalizacijo itd. Pri tem bo 
potrebno sodelovanje strokovnjakov in predstavnikov krajevne skupnosti.    V KS 
želimo, da istočasno z gradnjo kanalizacije in vodovoda uredimo navedene probleme, 
saj bo strošek ob istočasni gradnji veliko manjši kot če bi vsako stvar delali posebej. 
Zato se je potrebno  na Občini Bled dogovoriti,  kdaj in kdo bo izvedel potrebne 
projekte. 

 
Sprejet je bil SKLEP, da prosimo  župana Občine Bled in direktorja občinske uprave, da čim 
preje organiziramo sestanek vseh potrebnih služb za izvedbo navedenih nalog.  
 
Ad 5.) 
 

� V kraju se opaža, da nekateri krajani  mečejo smeti  na nedovoljena mesta, zato jih je 
potrebno opozoriti.  Infrastruktura  naj pregleda, katera hiša v kraju nima kant za smeti  
in se smeti  ne odvažajo.  Da bi dosegli večjo čistočo v kraju pozivamo vse krajane, da 
upoštevajo Odlok o odvozu smeti in da uredijo okolice svojih hiš, kot smo  že pozvali 
vse krajane v času občinske akcije za čistejše okolje.  

                   
 
 

          Miha Stojan 
    Predsednik sveta KS  
        Bohinjska Bela 
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