
7. seja članov sveta 
Krajevne skupnosti Stara Fužina-Studor 

 
Datum in ura: 21.09.2015, od 19:00 
Lokacija: dvorana KD Stara Fužina 
Zapisnik je sestavil: Tanja Sodja  
 
• Prisotni: Vito Arh, Jožef Cerkovnik, Darinka Kovačič, Branko Urh, Pavel Zalokar, Petra 

Zupančič 
• Gostje: Robert Franjič, Jerca Gašperin, Darinka Maraž Kikelj, Janko Rožič, Bojan Traven 
• Odsotna: Ivanka Logar  
 
Dnevi red seje:  

1. Potrditev zapisnikov 
2. Predstavitev ureditve vaškega jedra 
3. Predstavitev razvoja projekta Posvoji bohinjsko klop 
4. Predlogi za dopolnitev statuta občine Bohinj o delovanju KS Stara Fužina-Studor 
5. Razno 

 
POTEK SEJE 
 
1. Potrditev zapisnikov 
Člani sveta so po elektronski pošti prejeli vse zapisnike, ki še niso bili potrjeni na prejšnji seji 
ter zapisnik prejšnje seje. Na zapisnike ni bilo pripomb. Seznam zapisnikov za potrditev:  
 

• zapisnik 1. korespondenčne seje (opredelitve glede TNP) z dne 12.04.2015 
• zapisnik 5. seje (razno, festival cvetja): 08.05.2015 
• zapisnik delovne skupine (razgovori, odškodnine): 25.05.2015 
• zapisnik 2. korespondenčne seje (nadomestilo za predsednikovanje): 26.06.2015 
• zapisnik 6. seje (klopce, statut, razno): 16.07.2015 

 
Sklep 7/1: člani sveta so potrdili vse naštete zapisnike.  
 
2. Predstavitev ureditve vaškega jedra (Janko Rožič) 
 
Glavni povzetki:  

• Načrt zajema celostno ureditev celotnega območja vaškega jedra 
• Načrt bo pripravljen tako, da se bodo dela lahko izvajala po etapah 



• Potrebno je natančneje doreči možnost obvoza in celostne prometne ureditve tega prostora, 
ureditev in število parkirišč (za obiskovalce in prebivalce bloka), avtobusne postaje, urediti 
poplavno območje, konkretneje določiti funkcijo in velikost dodatne stavbe, … 

• Projektno zasnovo je potrebo uskladiti tudi  z različnimi možnostmi za pridobitev nepovratnih 
sredstev iz različnih skladov na podlagi različnih interesov (trajnostna sanacija degradiranega 
območja, trajnostno umirjanje prometa, nova delovna mesta, …)  

Sklep 7/2: Sprejme se sklep, da se predstavljeni projekt ureditve vaškega jedra dopolni s podanimi 
predlogi in da se dopolnjen načrt ponovno predstavi v roku enega meseca.  

3. Predstavitev razvoja projekta Posvoji bohinjsko klop 

Na podlagi krajše predstavitve razvoja projekta se sprejme naslednje sklepe:  
 

• Sklep 7/3/a: Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor posvoji eno klop.  
• Sklep 7/3/b: Posvetilo na klopi, ki jo bo posvojila KS bo posvečeno Valentinu Vodniku.   
• Sklep 7/3/c: Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor s soglasjem župana Občine Bohinj krije 

manjkajoče stroške za montažo klopi okrog Bohinjskega jezera.  
 
4. Predlogi za dopolnitev statuta občine Bohinj o delovanju KS Stara Fužina-Studor 

Predlog obsega delovanja KS: 

- Pobiranje cestnine in upravljanje ceste Voje-Vogar (tripartitna pogodba) 
- Pobiranje parkirnine in upravljanje s parkirnino na parkirišču Labora 
- Pobiranje in upravljanje s parkirinino na drugih parkiriščih na območju Stare Fužine, Studorja 

in Ukanca (KS + Turizem Bohinj) 
- Upravljanje s Koriti Mostnice (KS + Turizem Bohinj) 
- Upravljanje s projektom Posvoji bohinjsko klope (KS + Turizem Bohinj) 
- Dogovor s padalci: upravljanje z vzletno-pristajalnimi padalskimi mesti (KS + Turizem Bohinj) 
- Urejanje odškodnin (KS + Turizem Bohinj) 
- Vodenje lastnega računovodstva za dejavnosti krajevne skupnosti 
- Organizacija prireditev: poletni in zimski torkovi večeri v Stari Fužini s tržnico, silvestrovanje 

(KS + Turizem Bohinj) 
- Plačane sejnine  
- Plačilo tajnika/ce, hišnika/ce, predsednika/ce 
- Tajniška dela  

Navodila za oblikovanje členov v statutu Občine Bohinj:  tematsko ločimo posamezne postavke in jih 
opremimo z legendo, kaj posamezna tematika obsega; natančno določen obseg delovanja. Predlogi 
se zberejo in oblikujejo do 2. Oktobra.  

Sklep 7/4: člani sveta Krajevne skupnosti Tanji Sodja do 2. oktobra 2015 posredujejo dopolnitev 
predlogov za obseg delovanja krajevne skupnosti 

5. Razno:  



Razpravljali smo o temah:   

• Ekološki otok v Ukancu (vključili v proračun občine za leto 2016). 
• Oktobra bomo dali na občinski svet predlog za ureditev končne avtobusne postaje v Ukancu 

(pred tem naj se preveri, kdo je zadolžen za zagotovitev končne postaje s finančnega vidika).  
• Preveriti  aktivnosti glede avtobusne postaje Studor. 
• Javna osvetljava Stara Fužina – Studor (namenski denar): tri pod Studorjem. 
• Predlog: Krajši torkovi zimski večeri v adventnem času (od prvega do konca decembra v 

primeru lepega vremena med 18:00 in 19:00) + silvestrovanje, Grega Šilc z baklami. 
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