
KRAJEVNA  SKUNOST 

BOHINJSKA BELA 

Številka:  1/24 

Datum: 12.3.2010 

                                                                 Z A P I S N I K 

24. razširjene seje Sveta KS BOHINJSKA BELA, ki je bila  11.3. 2010. ob 18.30. uri v prostoru 

KS Bohinjska Bela. 

Prisotni: 

-  člani sveta KS: Stojan  Miha,  Kelbl  Miro, Pogačar Franci, Burja  Miha, Smolej  Francka 

-  predstavniki društev in organizacij v KS: Podjed Maja, Klinar Nataša, Vrečko Jožica, Primožič   

   Drago, Zupan Tine, Klavora Boštjan  

 

Dnevni red:  

1. Plan dela za leto 2010 in koriščenje sredstev 
2. Predstavitev akcije  Očistimo Slovenijo : določitev smetišč in organizacija čistilne 

akcije 
3. Razno 

 

Ad1 

KS Bohinjska Bela  ima za leto 2010   odobrenih 3.805,00 EUR sredstev  za dejavnost krajevne 
skupnosti. 

V letu 2010 je bila izdana naročilnica v višini 72,00 EUR za novoletno čestitko krajanom in naročilnica 
v višini i 40,55 EUR za tepih v vrtcu na Bohinjski Beli.  

Plan koriščenja preostalih sredstev (3.692,45 EUR):  

 200,00  EUR   -   novoletna obdaritev 

 200,00 EUR   -      krajevni praznik 

 300, 00 EUR   -     prispevek PGD Kupljenik 

 300,00 EUR    -     ogrevanje v Kulturnem domu 

1.300, 00 EUR -     ograja ob parkirišču pri šoli 

1.200,00  EUR  -    napeljava vode v korito v Zg. vasi 

  192,45    EUR  -    otvoritev kanalizacije 

 



Potrebno bi  bilo še pridobiti sredstva  za ureditev škarpe v Spodnji vasi, ureditev nabrežine ob Savi 
Bohinjki, za čiščenje bazena….. 

 

Ad2  

Prisotni so bili seznanjeni, da bo 17.4. 2010 potekala vseslovenska čistilna akcija. Akcijo vodi Društvo 
za čisto okolje. Vsi prisotni so potrdili sodelovanje v čistilni akciji in so se strinjali s programom 
poteka čistilne akcije v naši krajevni skupnosti.   

Zapisnik o določitev smetišč in organizacija čistilne akcije je bil posredovan na Občino Bled  in je v 

prilogi.  

 

Zapisala: Francka Smolej 

Miha Stojan 

Predsednik KS 

 

Priloga:  

Z A P I S N I K 

Dne 11.3.2010 smo imeli v KS  Bohinjska Bela razširjeno sejo Sveta KS, kjer so bili prisotni še 

predstavniki  društev, šole in  vrtca iz Bohinjske Bele. Tema razgovora je bila organizacija akcije 

Očistimo  Slovenijo. Po predstavitvi  namena akcije in dosedanjih aktivnosti  na območju  Občine 

Bled, so bili sprejeti  naslednji  sklepi  : 

- Čistilno akcijo bomo izvedli  17.4. 2010 ob  9. uri  z zbirališčem pred Kulturnim domom. 

- O akciji bomo  pismeno obvestili  vse krajane z dopisom  in  jih pozvali  na širšo udeležbo  pri  

čiščenju,  kakor tudi  da uredijo okolico svojih   domov. 

- Lesne odpadke od obrezovanja  drevja  lahko krajani  vozijo  na dogovorjeno  mesto, kjer bo  pred  

1.  majem kres. 

- Zbirališče za odpadke, ki jih bomo nabrali v akciji, bo pri  Savskem  mostu, od  koder bo 

organiziran  odvoz 

- Odpadke bomo ločevali  na enak način kot sicer delamo v svojih domovih. 

- Potrebno bo zagotoviti  ustrezne vreče in rokavice za pobiralce  odpadkov  ( približno 150 

komadov). 

- Na sestanku v Vojašnici Boh. Bela dne 11. 3. 2010 je bilo dogovorjeno, da bo vojska očistila 

sledeča območja  v Občini Bled: 

-      Območje plezališča Iglica 

-      Pot  od glavne ceste ceste  do strelišča  Mačkovec  in območje strelišča 

-      Območje  vojašnice z okolico in sicer v smeri Save in nabrežino ob železnici 

-      Okolico vile Podstraža in vile Vojvodina 

V vojašnici  je zadolžen za organizacijo  izvedbe  g.Hostnik  / mobitel  040 613 758/ 



Potrebno jim je zagotoviti  vreče in rokavice. O nadaljnjih dogovorih v zvezi  z akcijo prosijo, da jih 

obveščamo. 

 

V   KS Boh. Bela bomo predvidoma zagotovili  naslednje število udeležencev: 

- Gasilsko društvo Kupljenik                                     5 

- Gasilsko društvo Boh. Bela                                     8 

- Kulturno  društvo                                                     8 

- Osnovna šola                                                         25 

- Vrtec                                                                        15 

- Agrarna  skupnost                                                     4 

- Lovci                                                                           8 

- Ribiči                                                                          10 

- Turistično društvo                                                   10 

- Športno društvo                                                        3 

- Člani  Sveta  KS                                                         5 

Skupaj  naj bi se nas udeležilo  100 krajanov. Vojaki v tem številu niso upoštevani. 

 

Dogovorjene  lokacije čiščenja: 

-Vrtec  : okolica šole 

-Šola  : po Spodnji   vasi  in pod Rojem 

-Turistično društvo :    ob glavni cesti   od Mačkovca do mostu pred  elektrarno 

-Agrarna  skupnost: na njenih zemljiščih ( tudi Zajamo) in ob Savi 

-Kulturno  in gasilsko društvo: ob cesti skozi vas in ob železnici 

-lovci  : v smeri   Slamnikov   

-Gasilsko društvo kupljenik  :  Od  ceste za Kupljenik po poti za Babji zob 

-ribiči se sestanka niso udeležili, vendar so že pred tem  obljubili čiščenje obrežja Save,  saj ga izvajajo 

vsako leto. 

Lokacijo smetišč in slike bom dostavil  skupaj s popisom na  Občino Bled. Kdo bo odvažal smeti s 

posameznih lokacij, se bomo dogovorili s traktoristi in lastniki parcel, kjer so smetišča in sicer do 20. 

3.2010. 

 

Zapisnik sestavil :         Miha Stojan 

 


