
KRAJEVNA SKUPNOST 

BOHINJSKA BELA 

Številka: 1/18 

Datum: 15.1.2009 

                                                                         ZAPISNIK 

          18. seje Sveta KS Bohinjska Bela, ki je bila 14. 1. 2009 ob 18. Uri v spodnjem prostoru 

                                                          Kulturnega doma 

 

Prisotni: Stojan Miha, Pogačar Franci, Smolej Francka, Kelbl Miro 

Opravičeno odsoten: Burja Miha 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 17. Seje Sveta KS 

2. Priprava Rebalansa Proračuna Občine Bled za leto 2009 in proračuna Občine Bled za leto 2010 

3. Prošnja Antonije Rutar 

4. Tekoča problematika 

5. Razno 

 

Ad1 

Obdaritev otrok in starejših občanov je bila izvedena kot smo se dogovorili. Zahvaljujemo se vsem 

društvom in organizacijam v KS  za finančni prispevek in za pomoč pri izvedbi. Zahvaljujemo se tudi  

trgovini Mercator  za  denarni prispevek in Poloni Žmitek za pripravo daril. 

Ker direktor Poslovnega sistema Mercator-Maloprodajno območje 10 še ni reagiral na naš dopis,ga je 

potrebno ponovno opozoriti na nujnost preureditve trgovine. 

Od  Slovenske vojske-23 VTP smo  12.1.2009 prejeli zapisnik  o razgovorih ki so bili 18.11.2008 v 

Vojašnici Bohinjska Bela. V zapisniku so zapisali naslednje: 

- civilne organizacije uporabnike strelišča kot je na primer SD Svarun se bo seznanilo, da skoncetrirajo 

svoje strelske aktivnosti ter da lahko izvajajo streljanje 3x na mesec brez nedelj.  V turistični sezoni 

julij in avgust pa bi se  kolikor je možno streljanje ne bi izvajalo. 

- enota SV, ki ji je zaupano strelišče, bo skladno z obstoječimi možnostmi skušala urediti glavni vhod z 

vrati. 



Ad2 

Predlagani podatki za Rebalans 2009 in Proračun  za 2010 so priloga zapisniku, ker jih moramo  

dostaviti na Oddelek za finance Občine Bled. 

Ad3 

Prisotni so obravnavali   prošnjo  Antonije Rutar, da se  pred asfaltiranjem ceste mimo hiše zagotovi 

boljši dostop v garažo. Komisija bo pregledala možnost, da se ugodi zahtevi imenovane. V zvezi s tem 

smo že predlagali pomik ceste vsaj za  meter stran od hiše, da bi omogočili lažji dostop v garažo. Z 

lastniki  drvarnic se dogovarjamo po odstranitvi le teh, saj so na občinski zemlji. O tem se moramo 

dogovoriti  do asfaltiranja ceste, ki bo spomladi. O doseženem dogovoru in o možnostih ureditve 

ceste bomo Antonijo Rutar obvestili. 

Ad4 

Od Občine Bled  smo prejeli dopis, v katerem nas prosijo za mnenje v zvezi z obratovalnim časom 

Gostilne Rot. Vsi prisotni na seji Sveta KS  nimamo pripomb na obratovalni čas Gostilne Rot, ki je v 

skladu z 10. Členom Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov.  

Ad5 

Svet KS predlaga  Turističnemu društvu Bohinjska Bela,  da sredstva  v višini 625 EUR, ki so mu  bila 

nakazana v zvezi z upravljanjem Jame pod Babjim Zobom za leto 2008, nameni za ureditev poti na 

relaciji Bohinjska Bela- Mačkovec .  

Prisotni smo bili seznanjeni z razpisom  za podelitev priznanj Občine Bled za leto 2009. Podali smo 

nekaj predlogov in soglasno sprejeli sklep, da se poda predlog za podelitev priznanja Vrtcu na 

Bohinjski Beli in Vrečko Jožici. 

 

                                                                                                                                Miha Stojan  

                                                                                                                             Predsednik Sveta KS 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA 

PRIPRAVA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE BLED ZA LETO 2009 IN 

PRORAČUNA OBČINE BLED ZA     LETO 2010 

 

� Svet KS Bohinjska Bela predlaga naslednje spremembe  rebalansa za 2009: 

-  v točki Poslovni prostori-oznaka 20020402 predlagamo, da se za leto 2009 dvigne vrednost sredstev  

na 5000 EUR  za zamenjavo 8 oken, ki so dotrajana (skoznje močno piha, kar povečuje tudi strošek 

ogrevanja) 

- v točki 20060401 določiti višino sredstev za Vrtec na Boh. Beli ločeno, vzdrževanje in dograditev je 

potrebna. 

- v točki 20200301 je potrebno določiti višino sredstev za odkup zemlje za mrliške vežice v  višini 

120000 EUR. 

� Načrt razvojnih programov za cestno  in komunalno gospodarstvo: 

- v postavki 16.2.1. predlagamo, da se za leto 2009 nameni 50000 EUR za  ureditev poti zaradi gradnje 

kanalizacije 

- v postavki 16.2.1. naj se prav tako v letu 2009 povečajo sredstva v višini 30000 EUR, da se uredi  

najbolj nevaren odsek ograje ob cesti 

- v postavki 16.2.2. naj se v letu 2009 zagotovi  80000 EUR zaradi gradnje  kanalizacije 

- v postavki 16.2.2. sofinanciranje odseka ceste Kamna Gorica naj se za leto 2009 dodeli 40000 EUR 

zaradi gradnje kanalizacije 

- v postavki 17.2.4. je nujno zagotoviti v letu 2009 vsaj 50000 EUR  zaradi istočasnega polaganja cevi 

in valjanca v kanal za kanalizacijo. Pametno bi bilo položiti istočasno še kabel v dolžini ca 4000 m, za 

kar je potrebno zagotoviti še dodatni denar. 

- v postavki 17.2.3. je potrebno zagotoviti sredstva za polaganje asfalta  na parkirišču ob pokopališču 

v višini 30000 EUR ob asfaltiranju cest zaradi gradnje kanalizacije. 

- v postavki 17.2.1. je za leto 2009 potrebno zagotoviti 80000 EUR  zaradi istočasnega urejanja 

meteorne kanalizacije s  fekalno kanalizacijo. 

� Poleg postavk, ki so navedene v  dokumentih 9. redne seje Občinskega sveta predlagamo da 

se vključi jo v naslednjih letih po predlagani dinamiki še naslednje investicije: 

- za plezališče Iglica je v letu  2009 je potrebno zagotoviti 20000 EUR  -  s sofinanciranjem Slovenske 

vojske 

-  ureditev vaških jeder in sicer :  

Spodnja vas 30000 EUR  v letu 2009, 2010-2015 



 Zgornja vas  in Podklanec  izdelava projektov v letu 2010 v vrednosti 30000 EUR. 

Kupljenik in Obrne  v letu 2013 v vrednosti 10000 EUR 

- za pločnik Zgornja vas - Vojašnica  v letu 2010 zagotoviti 30000 EUR  - s  sofinanciranjem Slovenske 

vojske  . 

- cesta  Brezje – Slamniki  za asfaltiranje do hiš, ker je vzdrževanje makadamske ceste drago, 

predlagamo postopno asfaltiranje v  letih 2010 do 2012 po 30000 EUR letno. 

- urejanje potoka Suha in sicer po sledeči dinamiki:  

leto 2011 -  20000 EUR za projekte in gradnja v letu 2012 v vrednosti 80000 EUR -  s sofinanciranjem 

vodarjev. 

- postavitev informativnih oznak po KS  v letu 2010 v vrednosti 5000 EUR in v letu 2010 v vrednosti 

5000 EUR. 

- ureditev kolesarske poti Spodnja vas- Zaka in Spodnja vas- Mačkovec v letih 2010 in 2011 v 

vrednosti po 50000 EUR letno. 

 

Vse ostale postavke, ki jih nismo posebej omenjali v dopisu naj ostanejo v  planu v navedenih zneskih 

in po navedeni dinamiki. 

 

Lep pozdrav!                                                                                        Predsednik  Sveta KS 

                                                                                                                  Miha Stojan  

                                                                                                                   (podpisano) 

 

 


