Zapisnik delovne skupine:
poročilo o pogajanju za odškodnine in razgovoru s študenti
Datum in ura: 25.05.2015
Lokacija: sejna soba KD Stara Fužina
Zapisnik je sestavila: Tanja Sodja
Prisotni člani delovne komisije: Vito Arh, Pavel Zalokar, Bojan Traven

1. del: podpis pogodb za odškodnine za cesto Voje-Vogar
Prisotni deležniki: Jana Rutar, Kavčič Marko, mož od Saše Rozman
Odsoten: Hodnik Lovro
•
•
•

•
•
•

•

Na območju Vogarja in Blata vlada kaos odkar je začela občina dajati nalepke vsem
Bohinjcem
Trenutno je 1860 dovolilnic, parkirnih mest pa 90
Občina Bohinj je kandidirala na Norveški sklad za sredstva za umirjanje prometa (okrog
150.000 €, ki se bo porabil za pet parkomatov in 2 rampi – kot so v parkirnih hišah –
trenutno so gor tudi po 14 dni – projekt je v pripravi in bo izveden drugo leto)
Že do petka bo asfaltiran še en del ceste
Po tem bo na Vojah začela nasipati cesta do Grintovce
Na Mevu so postavili tablo: prepovedano parkiranje, razne lastnike parcel; lastniki
bodo dobili brezplačno nalepko, s katero bodo lahko parkirali tudi na Vojah in Vogarju
(brez nalepke, bodo vsi dobili kazni – tudi če so domačini; na lastnika pripadata dve
nalepki)
Pavel Zalokar predlaga, da pogodbe tudi letos ostanejo enake

Jana Rutar se s predlogom ne strinja. Pohvali, ker se veliko naredi, vendar je mnenja, da bi
lahko tudi KS pokazala dobro voljo in povišala za 50 €. S čimer se strinjajo tudi vsi ostali
deležniki.
Delovna skupina vztraja na tem, da bi letos še ostalo pri enakih zneskih in se naslednje leto,
ko bo narejena rampa, naredijo nove pogodbe, tudi z novimi deležniki. Takrat bo potrebno
spremeniti tudi občinski odlok za to območje: predvsem bo treba omogočiti prost prehod
samo domačinom in ne tudi vikendašem.
Po pogajanju in dokazovanju o prav in narobe, pade odločitev, da se vsaka pogodba poviša za
50 €.

2. del: razgovor s študenti
Prisotni na razgovoru: Jaka in Saša Zadnikar, Matic Cesar, Žan Plečko, Gregor Rozman, Matic
Rozman, Andrej Odar, Luka Štros, Žan Plečko, Luka Kovačič
Na razgovoru je bilo pojasnjeno kako potekajo dela in kako poteka dogovarjanje o delu, izprašani so
bili o sposobnostih (znanje jezikov, komunikacija z gosti) ter od kdaj so na voljo za delo. Glede prosilcev,
ki so mlajši od 18. let je padla odločitev, da njihovi stari podpišejo izjavo o prevzemu finančne
odgovornosti v imenu svojih otrok (napiše in poskrbi Tanja Sodja).

Rezultati razgovorov:
Sprejeti (+ potrebujejo soglasja staršev, ker še nimajo 18 let):
•
•
•
•

Jaka Zadnikar
Matic Rozman
Luka Štros
Žan Plečko

Sprejeti:
•
•
•
•
•

Matic Cesar
Gregor Rozman
Matic Cesar
Luka Kovačič
Anže Kovačič

Sprejeti, če bo potreba:
•

Andrej Odar

Predsednik Krajevne skupnosti Stara Fužina-Studor
Pavel Zalokar

