
6. seja članov sveta 

Krajevne skupnosti Stara Fužina-Studor 

 
Datum in ura: 16.07.2015, od 20:00 do 22:00 

Lokacija: dvorana KD Stara Fužina 

Zapisnik je sestavil: Vito Arh 

 

 Prisotni: Pavel Zalokar, Vito Arh, Jožef Cerkovnik, Branko Urh, Ivana Logar 

 Gostje: Jerca Gašperin, Bojan Traven, Klemen Langus, Robert Franjič 

 Odsotna: Petra Zupančič, Darinka Kovačič 

 

Dnevi red seje:  

 potrditev zapisnika 5. seje 

 predstavitev projekta klopce okrog Bohinjskega jezera 

 predlog za dopolnitev statuta krajevnih skupnosti v Občini Bohinj 

 razno 

 

 

POTEK SEJE 
 

1. Potrditev zapisnika 1. seje 
 

zapisnik prejšnje seje: Pavel Z. predlaga, da to potrdimo jeseni (na septembrski seji) 

Vito predlaga, da to naredimo preko e-pošte. 

Pavel: pomembne točke: vsi smo podpirali, da gre glede spremembe zakona o TNP naprej. 

Kranjskogorci imajo tudi probleme s TNP. Žičnice, … Stopili smo skupaj in pripravljamo predlog o 

spremembi. VD direktor TNP predlaga, da bi šli predstavniki občine do ministrice. Nekaterih delov 

zakona niti ne bi bilo potrebno spremeniti, ampak bi ga bilo potrebno samo na pravi način izvajati. 

Zapisnik v Kranjski gori je naredil Nace Arh. Zapisnik bo posredovan vsem po e-pošti. 

Branko zahteva, da Petra pride na sestanek in obrazloži stvari, ki so se jih dogovorili v zvezi z 

arhitekturno ureditvijo vaškega jedra Stara Fužina. 

 

Sklep 1: Potrdimo zapisnik 1. korespondenčne seje z dne 12.4.2015 po elektronski pošti na 

naslov tanja.sodja@gmail.com v roku 2. dni.   

 

 

2. Predstavitev projekta klopce okrog Bohinjskega jezera 
 

Pavel Z. in Klemen L.: Projekt klopce gre naprej. Določili smo lokacije klopc, predlog je, da vsako 

lokacijo arhitekti potrdijo. Izkušnje iz Mostnice kažejo, da je to dober način. Prišlo je do PZI-ja. 
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Posamezne organizacije bi klopce »posvojile«. 

Bojan T.: vključujoči (Agrarna skupnost - AS) so potrdili pismo o nameri glede postavitev klopi. 

Pričakuje se odškodnina, ko bo projekt dokončno izpeljan. AS ne odgovarja za škodo, nastalo na 

klopcah. Pomemben napredek je, da tečejo pogovori o odškodninah in ostalih stvareh med vsemi 

vključenimi subjekti naprej (po vzoru Mostnice). 

Klemen L. je predstavil skice in koncept klopc. Potreben bo razpis (PZI je predloga zapisnika). 

Jožef C. se s predstavljeno obliko klopc ne strinja.  Branko U. pravi, da je proti kovini in vztraja, da bi 

morala biti konstrukcija lesena. 

Ivanka L.: Železo je ne moti, ker je pocinkano železo in je trajnejše od lesa. 

Bojan T.: potrebno se je dogovoriti, kakšna bo cena za klopco.  

Vito A.: Težko bomo ocenili, za kakšen znesek bomo dali v »botrstvo«, če  cene klopc še ne poznamo. 

Bojan T.: Najvišja cena na klopco mora biti 300 €. Koliko pa je letna »najemnina«?  

Odškodnin bomo imeli 12000 € za celo pot okoli jezera. Od tega pride človek 12000 letno za 

vzdrževanje.  

Vito: Na 100 klopc po 50 € pride to 5000 €. To je bistveno premalo. Skupen znesek je 24000 €, kar 

pomeni, da ob predpostavki 100 klopc znese letna najemnina 240 €. 

Klemen L.: Pri vzdrževanju rumenih tablic in sprehajalnih poti je narejeno tako, da je zaposlen človek 

za 6 mesecev. Že sedaj je ta človek zadolžen za pot okoli jezera.  Plačan je za minimalno plačo. 

Pavel Z.: mogoče bi se lahko dogovorili za tiste »prijatelje« Bohinja, ki kupijo parkirno nalepko za 10€. 

Tak bi bil še »boter« za klopce. 

Bojan T. pravi, da se prične plačevanje odškodnine po končni postavitvi klopc. Tako imamo odloženo 

plačevanje odškodnine za nekaj časa. Predlaga, da rečemo 300 € prvo leto, potem pa po 50 € letno še 

nadaljnji dve leti. 

Vito A.: Kaj je bilo dogovorjeno na agrarni? 

Pavel Z.: V Blatu se zemlja na račun odškodnine proda vsake 3 leta. Odškodnine so previsoke. 

Vzdrževanje bo sofinancirala občina iz proračuna. 

Bojan T.: Dajmo te tri leta narediti tako, pa bomo čez 3 leta videli, kako bo šlo naprej. Mogoče bo 

potrebno v bodoče podražiti in kaj spremeniti. 

Klemen L.: Sofinanciranje vzdrževanja bi se lahko financiralo tudi iz turističnih subjektov. Vsakomur je 

všeč, če je pot okoli jezera urejena. Ivanka L.: Kaj pa financiranje iz turistične takse? 

Sklep 2: Nimam pojma. Prosim za predloge, kakšen je bil v tej točki sklep!  

 

 

3. Statut 

 

Pavel Z. razloži zgodovino, vse je treba urediti. V preteklosti niso uredili, ker je KS Stara Fužina 

drugače urejena kot druge v Občini Bohinj, pri nas je cca 130000€ prometa letno. Poskusilo se je 

urediti da KS ne bi imela statuta pravne osebe, prejšnji mandat so poskusili to urediti preko občine, 

ampak to ni šlo.  

Potrebno je pripraviti, da bo statut pri vseh KS enak 

Bojan T. je šel na sestanek vseh KS in jim to prestavil 



Bojan T.: statutov KS ne bo več. Bo statut občine, lahko pa se KS ukvarja z kakšno dejavnostjo in s tem 

trži. Do septembra je treba povedati kaj vse naj bi KS delala (parkiranje, ceste, …), kaj vse bi KS lahko 

tržila in bi bil prihodek KS. V statutu naj bi bile določene sejnine.  

Splošno določbo glede sejnin bomo v vsakem primeru dali v statut, da bo kadarkoli v bodoče možno 

izplačevati sejnine.  

Pavel Z.: Petro Z. je že pozval, da pošlje svoj predlog s čim naj bi se krajevna ukvarjala in podobno. 

Sklep 3: Vsak član KS naj sporoči, kako si predstavlja delovanje KS. 

 

4. Razno 
Pavel Z.: V Mrenšu je bil predlog, da ta okrepčevalnica bo. Na odgovornost občinskega sveta. V 

Ukancu in na Naklovi glavi sta okrepčevalnici že v OPN. Če ne bo naslednjo sezono, bo Pavel 

predlagal, da občina plača eno premično okrepčevalnico. 

Glede sestanka za odškodnine uporabe parkirišča v Blatu: dali smo jim še 50 € več kot lansko leto. V 

bodoče bomo pravično uredili odškodnine, tudi za tiste lastnike, ki ne dobijo danes nič.  

Problematika: 1200 dovolilnic in v Blatu je 90 parkirišč.  

Branko U.: Zakaj je moral Branko za pridobitev nalepke prinesti izpis o lastništvu, danes pa teh potrdil 

ni več potrebno priložiti? Pavel Z.: Občinski svet je sprejel, da bohinjska nalepka velja tudi za cesto 

Voje - Vogar. 

Bojan T.: naslednje leto bo statut potrebno popraviti. 

Vito A.: sprememba odloka bo skladna s postavitvijo avtomatskih zapornic na Vorenčkojci. 

Sprememba naj gre tudi v to smer, da bo denar, ki ga prinesejo »nalepke«, ki jih kasira občina Bohinj, 

delno nadomestil odškodnino lastnikom zemljišč. 

 

Pavel Z.: imeli smo tudi sestanek s študenti glede pobiranja parkirnine. V tem času smo se dogovorili 

tudi (z občino), da bodo še v Ukancu od Pačnika vzeli parkirišča v najem in bo študent delal v Ukancu 

ter pobiral parkirnino. 

En študent je šel v Jereko (Jerečica), drugi pa na Nomenj (Grmečica), da »vstopnino« v sotesko. 

Dogovor s Pačnikom: Pačnik naj se o vsem dogovori z Malejem (in Mohorovičem). Težava: neresnost 

večine akterjev. 

 


