
9. seja članov sveta  

Krajevne skupnosti Stara Fužina – Studor 

 
Datum in ura: 16.3.2016, od 19:00 

Lokacija: KD Stara Fužina 

Zapisnik je sestavil: Vito Arh 

 

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

 Gostje: Robert Franjič, Darinka Maraž Kikelj, arhitekt Janko Rožič, Bojan Traven, Miroslav 

Sodja,  Primož Kovačič, Dejan Klemenčič, Zdenka Mlakar, Matjaž Stare, Janko Rožič 

 

 Odsotna: Petra Zupančič, Darinka Kovačič 

 

Dnevi red seje:  
1. Potrditev zapisnika 8. seje 

2. Predstavitev dopolnjenega projekta ureditve vaškega jedra 

3. Spremembe zakona o TNP 

4. Predstavitev zaključnega računa 

 

POTEK SEJE 

 
1. Potrditev zapisnikov 

Sklep 9/1: Svet KS je potrdil zapisnik 8. seje KS. 

2. Predstavitev dopolnjenega projekta ureditve vaškega jedra 

DRSC omejuje parkirišče zgoraj: z omejitvijo 30 km/h bodo parkirišča lahko na eni strani ceste, s 

standardno omejitvijo 50km/h parkirišč ne sme biti. Zgornja rešitev vaškega jedra je toliko boljša, da 

žrtvujemo parkirišča na eni strani zgornje ceste. 

Vprašanje če se bo Mercator strinjal glede sprememb. Gostišče Ančka naj bi premaknilo teraso.  

Miro: najprej je potrebno zadevo urediti projektno. Glede prioritet in sredstev se lahko pogovarjamo 

kasneje. 

Vito nasprotuje prestavitvi Aljaževega stolpa proti mostu, ker veduta z Aljaževim stolpom in 

Triglavom v ozadju ne predstavlja velike vloge. Po drugi strani bo tudi problem z odmaknjenostjo 

stolpa in vandalizmom. Aljažev stolp naj bo v bližini TIC-a, ki je bolj na očeh vsem, hkrati je lažje 

prodajati turistično ponudbo in tujcem razložiti vlogo stolpa. 

Arhitekt g. Janko Rožič bo pregledal hidrološko potek in proces odvodnjavanja in poplavljanja 

spodnjega dela. 

Sklep 9/2a: Začeti se je treba pogovarjati o prestavitvi oz. rešitvi parkirišča, ki ga uporabljajo 

prebivalci bloka (Stara Fužina 53a). V roku 14. dni bo sestanek, ki ga skliče Pavel Zalokar. O rezultatih 

sestanka bo obvestil člane KS (zapisnik sestanka).  



Sklep 9/2b: Na zgornjem sestanku bodo prisotni prebivalci bloka, Bojan Traven, Pavel Zalokar in Miro 

Sodja. 

3. Spremembe zakona o TNP 

Dva predstavnika za spremembe zakona o TNP z občine Bohinj bosta g. Bojan Traven in župan, g. 

Franc Kramar. S predstavniki občine Kr. Gora, Bled in Bohinj so že imeli sestanek. Na vidiku je 

sprememba zakona, zato je potrebno uskladiti želje, potrebe in prioritete vseh udeleženih občin. 

Sklep 9/3: Vse pripombe, želje in predlogi sprejema g. Bojan Traven. 

4. Predstavitev zaključnega računa 

Računovodsko poročilo je prebrala ga: Zdenka Mlakar.  

Sklep 9/4a: Cestnino naj plačujejo vsi, ki niso lastniki zemljišč. Pavel predlaga spremembo odloka. 

Sklep 9/4b: Člani sveta sprejmejo zaključni račun leta 2015. 

5. Razno 

Studor – Postajališče in parkirišče za avtobuse: uredilo se bo postajališče pod vasjo Studor, parkirišča 

pa ne, ker je parkirišče predvideno na prostoru pri Senožetih v Sr. Vasi. Obenem avtobusi, ki bodo tu 

stali in čakali turiste ne bodo kazili vedute Studora. 

Pavel Zalokar je pokazal načrte za 3 premične objekte okoli jezera. 

 


