
11. seja članov sveta  

Krajevne skupnosti Stara Fužina – Studor 
 

Datum in ura:  3. 10. 2016, od 20:00 

Lokacija: KD Stara Fužina 

Zapisnik je sestavila: Tanja Sodja 

 

 Prisotni: Jožef Cerkovnik, Pavel Zalokar, Ivanka Logar, Darinka Kovačič 

 Gostje: Tanja Sodja, Robert Franjič, Bojan Traven, Jerca Gašperin, 

 Odsotni: Petra Zupančič, Vito Arh, Branko Urh 

 

Dnevi red seje:  

1. Potrditev zapisnika 10. seje 

2. Seznanitev z ugotovitvami nadzornega odbora o delovanju krajevne skupnosti  

3. Sprejem pravilnika o blagajniškem poslovanju 

4. Priprava pogodbe o upravljanju kulturnega doma 

5. Cenik krajevne skupnosti 

6. Tekoče zadeve 

7. Razno 

 

POTEK SEJE 

 

1. Potrditev zapisnika 

Člani sveta so se seznanili z zapisnikom.  

Sklep 11/1: Svet KS je soglasno potrdil zapisnik 10. seje KS. 

 

2. Seznanitev z ugotovitvami nadzornega odbora o delovanju krajevne skupnosti  

Predsednik predstavi poročilo nadzornega sveta ugotovljenih ni bilo posebnih nepravilnosti, 

so pa podali koristna priporočila. Člani sveta se strinjajo z upoštevanjem navedenih 

priporočil in v nadaljevanju že obravnavajo nekaj predlogov iz teh priporočil.  

Sklep 11/2: Člani sveta soglasno potrjujejo seznanitev s sklepom nadzornega odbora in se 

strinjajo z upoštevanjem navedenih priporočil.   

 

3. Sprejem pravilnika o blagajniškem poslovanju  

Člani sveta so se seznanili s predlogom pravilnika o blagajniškem poslovanju. Predlagajo 

popravke in dopolnila: 

Drugi stavek drugega člena se spremeni: »Poleg glavne blagajne delujejo tudi ročne 

blagajne za pobiranje parkirnine, cestnine in drugih dejavnosti. Svet KS Stara Fužina-

Studor vsako krat posebej določi mesta izvajanja dejavnosti.«   

 

Črta se tretji stavek drugega člena.  



Sklep 11/3: Člani sveta so soglasno sprejeli pravilnik o blagajniškem poslovanju z danimi 

popravki in dopolnili.   

 

4. Priprava pogodbe o upravljanju kulturnega doma 

Pripravi se pogodba o upravljanju z nepremičnim premoženjem, ki bo osnova za pripravo 

pogodb s sedanjimi (pri katerih je potrebno obnoviti obstoječe pogodbe) in potencialnimi 

najemniki (predlog pogodbe za Šolo za CPP).  

Popravek pri ceni: 4 € neto + DDV 

Sklep 11/4: Člani sveta se strinjajo s podpisom pogodbe o upravljanju z nepremičnim 

premoženjem z vključenim popravkom.  

 

5. Cenik krajevne skupnosti 

 

Sprejeti je potrebno cenik za uporabo in najem dvorane (in stolov). Obstoječe tole se 

zaračunava po 0,50 € na stol, za dvorano pa se nabavi nove stole.  Predlaga se tudi, da se po 

prenovi trga v cenik vključi tudi najem zunanjega dela.  

Sklep 11/5a: Člani sveta soglasno potrjujejo cenik. 

Sklep 11/5b: Člani sveta soglašajo z nabavo novih stolov za dvorano. 

 

6. Tekoče zadeve 

 

Usmeritvena tabla na kolesarsko pot:  

- Usmeritvene table so v domeni Jaka Medja. V naslednjem proračunu je za ta namen 

(usmerjevalne table in ogledala) potrebno zagotoviti več denarja.  

 

Problem parkiranja pod Studorom:  

- Pavel Zalokar predstavi ideje za avtobusno postajo 

- Avtobuse naj se usmerja v Senožeta.  

- Ivanko zanima, zakaj se še vedno bale pri stogovih (dogovorjeno je bilo, da bo bale 

prestavil, če se mu utrdi drugo parcelo – ta projekt naj bi znašal 3.000 €, ki naj bi si jih 

razdelili v enakomernih deležih razdelili krajevna skupnost, Turizem Bohinj, TD 

Bohinj; vendar naj TD Bohinj ne bi želel prispevati – Bojan Traven predlaga, da se ta 

projekt v vsakem primeru spelje)  

- Ivanka Logar se ne strinja s predlagano idejo za postajo, ki jo je predstavil predsednik, 

saj pravi, da bodo avtobusi še vedno parkirali prav tam, kot zdaj in da se ne bo nič 

rešilo, saj ne bodo upoštevali novih usmeritev 

- Predlaga se ureditev celostne krožne poti na tem območju (in tudi dodelava ponudbe 

in vsebine vasi in tega območja) 



- Dopolnitev vaške ponudbe: Bohinjska tržnica in muzej na prostem (ko bo Turizem 

Bohinj prevzel upravljanje z muzeji)  

Ledinska imena: 

- Predavanje je bilo v Bohinjki, prisotnih je bilo zelo malo ljudi 

- Spomnili so se še nekaj imen, ki se jih posreduje Klemenu Klinarju (ki se ukvarja s tem 

projektom na Ragorju)  

 

Asfaltiranje  

- v Ukancu, v Blatu pri Jožetu Cerkovniku 

- pri Hotelu Zlatorog (občinska pot),  

- na Vogarju (+ ovinek na Vorančkovci) 

 

Telemach v Stari Fužini:  

– kopali bodo za svoje potrebe (vode za telekomunikacije) + dodale se bodo cevi za 

javno razsvetljavo + elektro) – preplastili bodo del, ki ga bodo kopali oni, mi pa bomo 

dodali še ostali del v sklopu urejanje ceste Voje-Vogar (ali se člani sveta s tem 

strinjajo?)  

– predlaga se, da se ob robu naredi lične zaključke z granitnimi kockami (ali kakšno 

drugo ustrezno različico)  

 

Sklep 11/6a: Člani sveta soglasno potrjujejo, da se cesta od Dolenca do Vorančkovce 

kategorizira kot cesta Voje-Vogar, da se preplastitev zarobi z zaključki in da se to vodi kot 

prioritetna investicija.  

Osvetljava – kjer je še nujna:  

- Pr TNP-ju in po drugi delih Stare Fužini… 

- v Ukancu pri Hotelu 

 

Knjigobežnica:  

- Bil je izveden ogled, ki pa ni prinesel realizacije 

- Projekt je v tej izvedbi precej zakompliciran in drag 

- Naredili jo bomo kar sami v sklopu ureditve trga (pogled na Triglav) 

 

Parkirišča (stanovalci bloka):  

- Razmerja z stanovalci ureja občinska uprava 

- Zaenkrat ni bilo večjih težav in gre za korekten dogovor 

 

Premični objekti ob jezeru:  

- Eden obratuje (Naklove glave) – zelo urejen, zelo dobro sprejet 

- Dva stojita na komunali in čakata na dovoljenja  

 



Železarski Festival:  

- Izvedel se je v sodelovanju s Turizmom Bohinj 

- Potekal bo tudi v naslednjem letu in je pomemben za identiteto vasi (ter lahko 

pomembno dopolnjuje ponudbo področja) 

- Izvedba ni bila na dovolj visokem nivoju (ni bilo ustrezno posrbljeno za koordinacijo 

dogodba, niti poskrbljeno za tekmovalce in obiskovalce) 

- Predlog je, da se za naslednje leto imenuje organizacijski odbor, v katerega krajevna 

skupnost predlaga naslednje kandidate:  Boris Arzenšek, Kranjc Simon, predsednik KS 

Pavel Zalokar, Urška Repinc, Ivanka Logar)  

 

Sklep 11/6b: Člani sveta soglasno potrjujejo ponovno sodelovanje pri organizaciji dogodka in 

predlagane člane za imenovanje organizacijskega odbora.  

  

7. Razno 

 

Proračunske pobude:  

- Treba jih je poslati do četrtka 20. oktobra 2016  

- Predlog redne seje: 17. oktobra 2016 

Posvojitev Bohinjsko klop:  

- Predlaga se posvojitev prve pri jezeru – pri spomeniku nasproti cerkve  

- Predsednik predlaga, da se pri pogodbah izenači Krajevno skupnost in Turizem Bohinj 

kot enakovredna partnerja 

Bohinj potrebuje ferato 

- Lokacija: Studor - severni steber ob robu – na zob – ferata C kategorije 

- Projekt stane max 30,000 €  

- Nekaj bi prispevala krajevna in Turizem Bohinj  

- Prispevek za ferato je potrebno upoštevati pri proračunu krajevne skupnosti 

- Vodi se pod postavko: parkovna infrastruktura (občinska TNP sredstva) 

Sklep 11/7: Člani sveta soglasno potrjujejo finančno podporo projekta izgradnje ferate 

Pobuda:  

- Ureditev nevarnih lukenj na Levovem mostu 

 

 

Predsednik KS Stara Fužina-Studor 

Pavel Zalokar 
 


