
KRAJEVNA SKUPNOST 
BOHINJSKA BELA 
 
 Datum: 3.11.2008 
 
 

ZAPISNIK 
 

16. seje Sveta KS Bohinjska Bela, ki je bila 3.11.2008 ob 19. uri v spodnjem prostoru 
Kulturnega doma 

 
 

Prisotni:   Stojan Miha, Pogačar Franci, Kelbl Miro, Smolej Francka, Bojan Žerovec 
Opravičeno odsoten: Miha Burja 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 
2. Informacija o poteku gradnje vodovoda in kanalizacije 
3. Poraba sredstev KS v letu 2008 
4. Mnenje sveta KS o vlogi Vidic Jureta 
5. Prestavitev trafo postaje na novo lokacijo 
6. Razno 
 

Ad1 
 

• Pripombe in predlogi na osnutek Urbanističnega načrta Bohinjska Bela so bile 
posredovane na Občino Bled in Ministrstvu za okolje in prostor. 

• Podana je bila informacija, da je bila vloga  za sofinanciranje vaškega jedra iz 
sredstev, ki so namenjene za obnovo in razvoj vasi je bila oddana. Prisotni so 
predlagali, da se hkrati z ureditvijo vaškega jedra  uredijo  tudi ograje, zlasti ob 
dostopih na cesto kjer ni vidljivosti. 

• Pri gradnji kanalizacije in vodovoda se pojavljajo spremembe trase zaradi polaganja in 
priključevanja vodovoda na novo omrežje. Stanovalci so o poteku del pravočasno 
obveščani  s strani izvajalcev. 

• Mleti asfalt so nasipali na cesto Podrojami. Nasuti material bo izravnan in cesta 
utrjena. Prosimo za razumevanje, ker  dela še niso končana. 

• V zvezi z urejanjem okolice plezališča Iglica je Agrarna skupnost Boh. Bela  dala 
Občini Bled predlog rešitve glede lastništva zemljišča.                                            
Člani Sveta KS  so soglasno sprejeli sklep, da s predlogom Agrarne skupnosti 
soglašajo in predlagajo,  da strokovna služba Občine Bled pristopijo k realizaciji. 

• Predlog TD Bohinjska  Bela glede postavitve informacijske table na križišču v 
Mačkovcu je bil posredovan strokovnim službam Občine Bled s predlogom, da se 
realizira. 

• Za urejanje poti v Zako je narejen predračun za dela od vrha poti proti Bohinjski Beli. 
Podan je bil predlog,  da drugi del poti proti Bledu financira KS Bled. 

• Društvo za raziskovanje jam Bled je ob praznovanju 30 letnice društva podelilo 
priznanje  KS Bohinjska  Bela, za kar  smo se jim javno zahvalili na prireditvi. 

 



Ad2 
 
Izvajalec del  Grad Bled gradnjo izvaja  po programu, vendar zaradi lepega vremena po naši 
oceni dela potekajo prepočasi. Pripombe so zaradi slabe organizacije dela,   premalo je strojev 
in ustreznih  delavcev. Označevanje gradbišča je zelo slabo, zato na nekaterih delih gradbišča 
obstaja nevarnost.  
Sprejet je bil sklep, da se o pomanjkljivostih obvesti župana. 
Probleme rešujemo vsak teden na skupnih sestankih. Prizadevamo si,da bi ob obnovi 
vodovoda in novi kanalizaciji uredili tudi meteorno kanalizacijo, položili cevi za javno 
razsvetljavo, elektriko, telefonske in kabelsko TV, kjer je to potrebno. Ob cesti pripravljamo 
tudi pas za pločnik. 
Asfaltiranje bo izvedeno v celotni širini cestišča, da ne bo neenakomernega posedanja asfalta. 
Po planu naj bi bilo  polaganje grobega asfalta še letos, če bodo dopuščali vremenski pogoji. 
Priklop vode na novo omrežje se bo začel postopoma pred asfaltiranjem. 
 
 
Ad3 
 
Od strokovne službe Občine Bled smo prejeli izpis porabe sredstev za delo KS za leti  2007 in 
2008. 
KS Bohinjska Bela je iz sredstev za leto 2008 porabila 200,36 EUR  za praznovanje 
krajevnega praznika, 299,69 EUR pa je namenila PGD Bohinjska Bela ob praznovanju 110 
obletnice. 
Na razpolago je  še 2.496,00 EUR, ki jih je potrebno izkoristiti do konca novembra. 
Prisotni so izdelali predlog  koriščenja sredstev, s katerim so se vsi strinjali. 
Darila za otroke in starejše občane ob koncu leta                               -    200,00 EUR 
Izgradnja ceste  v Zako  in Podrojami                                                  - 1.920,00 EUR 
Sofinanciranje stroškov ogrevanja Kulturnega doma                            -   300,00 EUR 
Ostali  stroški (pošta…)                                                                               76,00 EUR 
Sprejet je bil sklep, da se sredstva v višini 2.496,00 EUR koristijo v zgoraj navedeni  
obliki . 
 
 
Ad4 
 
 Prisotni so bili seznanjeni z vlogo  Vidic Jureta, ki jo je posredoval na Občino Bled.  
Mnenje članov Sveta KS Bohinjska Bela je naslednje: 
KS predlaga, da se z vlogo Vidic Jureta počaka do celovite ureditve vaškega jedra, ki je v 
izdelavi. Predvidevamo, da bo projekt pripravljen čim prej in bodo o tem seznanjeni  vsi 
krajani, ki so vezani na območje vaškega jedra v Spodnji vasi. 
Prisotni so sprejeli sklep, da predsednik KS  zgoraj navedeno stališče pisno  posreduje  
Dežman Jožetu na Občino Bled. 
 
 
Ad5 
 
Elektro Bled se je obrnila na KS s prošnjo za prestavitev trafo postaje  na parcelo 922/4 javno 
dobro. Prisotni so se  strinjali, da se trafo postaja v Bregu prestavi višje k cesti na  parcelo št. 
922/4, ki je vpisana kot »javno dobro«.  
 



Sprejet je bil sklep, da KS Bohinjska Bela daje soglasje za  postavitev trafo postaje na 
parcelo 922/4, Elektro Gorenjska naj da ustrezno vlogo na Občino Bled, strokovne službe 
Občine pa naj uredijo vse potrebno v zvezi z omenjenim zemljiščem. 
 
 
Ad6 
 
Krajevna skupnost Bohinjska Bela je prejela odločbo Davčnega urada Kranj za plačilo 
nadomestila za uporabo stavbenega zemljišča za poslovni objekt na naslovu Bohinjska Bela 
37 – Kulturni dom.  Smolej Francka je zadolžena, da reši zadevo. 
 
V zvezi z  ureditvijo poti v smeri Zake in poti  Podrojem se je podžupan Žerovec strinjal,  da 
je potrebno urediti obe poti v celoti. Občine Bled je planirala ureditev teh poti, sedaj pa je 
prilika, da se to realizira. 
Žerovc je prisotne seznanil, da se bo smetišče premaknilo na novo lokacijo. Ob tem se je 
pojavil problem dostopne poti v Mačkovcu. Ogled je bil opravljen, dane so bile ideje, kako bi 
usposobili in vzdrževali cesto kot varno za dovoz in odvoz smeti dokler ne bo zgrajen 
priključek nove obvoznice.  
 
 
 
                                                                                                        Miha Stojan 
 
                                                                                                        Predsednik KS 
 


