2. seja članov sveta
Krajevne skupnosti Stara Fužina-Studor
Datum in ura: 02.12.2014, od 20:00 do 22:00
Lokacija: dvorana KD Stara Fužina
Zapisnik je sestavila: Tanja Sodja
Prisotni: Vito Arh, Jožef Cerkovnik, Darinka Kovačič, , Ivana Logar, Branko Urh, Pavel Zalokar
Odsotna: Petra Zupančič
Ostali povabljeni: Jerca Gašperin, župan Franc Kramar, Klemen Langus, Tanja Sodja, Bojan Traven,
Zdenka Zalokar-Mlakar
Dnevi red seje:
 potrditev zapisnika 1. seje
 pregled proračuna
 poročilo o Koritih Mostnice
 tekoče zadeve
 razno

POTEK SEJE
1. Potrditev zapisnika 1. seje
Pavel Zalokar je prebral zapisnik in člani sveta KS so sprejeli naslednji sklep:
Sklep 2/1: Člani sveta KS potrjujejo zapisnik 1. seje.

2. Pregled proračuna
Pavel Zalokar povzame pomembne točke proračuna:
 20.000 € za asfaltiranje cest (namesto načrtovanih 29.000 €)
 obnova zemljišča pri Oplenu (namesto obnove kapelice?): 2.000 €
 idejni načrt ureditve vaškega jedra ob Kulturnem domu v Stari Fužini: 10.000 €
 javna razsvetljava: obstaja več možnosti – izbira možnosti vpliva tudi na višino investicije)
 avtobusna postaja (Studor): priprava projekta (5,000) v sklopu občinskega projekta ureditve
ceste v Zgornji Bohinjski dolini
 nasutje poti ob Bohinjskem jezeru: 10.000 €
 knjižnica: 500 € za selitev knjižnice v Bohinjko (predlaga se sestanek o možnostih – prednosti
in slabosti)
 daljnogled: 3.500 €
 predvidena je ureditev sanitarij v sklopu objekta kulturnega doma

Opomba 2/1: finančni načrt za leto 2015 je v prilogi 1.
Ta sredstva so zagotovljena (denar, ki je ostal od zemljišča na Bohinjski Bistrici 116.000 € ter od
ladjice). Dodatna sredstva: župan Franc Kramar pojasni, da je rešitev za dodatna sredstva v 11. členu
o TNP. Župan se je sestal z ministrico in v kolikor dogovor ne bo ustrezno rešen, bo Občina Bohinj
tožila državo. S tem denarjem bi rešili vse predloge.
Zalokar Pavel:
 poda nov predlog glede medovitih rastlin – potrebno je pripraviti projekt in ga finančno
ovrednotiti
 stroški pod reprezentanco: pogostitev tabornikov, pogostitev nastopajočih, 100. letnica
(vprašanje ali bi bilo to smiselno odpreti pod drugo proračunsko postavko)
 tradicionalni brezplačen izlet za osebe, ki Občini Bohinj vsako leto zelo pomagajo v obliki
prostovoljnega dela: ali bi lahko to občina financirala (ali subvencionirala) – župan lahko
finančno podpre, krajevna skupnost prevzame organizacijo
Ivana Logar:
 glede ladjice: ne zdi ji, da se pravilno razmišlja glede ladjice (ukinitev pomeni manj ponudbe
za goste, potrebno se ji zdi izboljšanje promocije, da bi lahko obe napolnili)
 Klemen Langus pojasni, da je problematika ladje dolga in nepregledna. Sprva je bila kupljena
zaradi umirjana prometa okrog Bohinjskega jezera. Trenutni problemi z drugim lastnikom, ki
ne plačuje nobene koncesnine je potrebno rešiti. Nadgrajevanje projekta pride v poštev šele
po urejeni osnovi.

3. Poročilo o Koritih Mostnice
Klemen Langus:
 kratek povzetek zgodovine projekta: prevzem od Turistične zadruge, urejanje razmerij z
lastniki, doseg soglasja o odškodnini: 4.000 € (brez davka) proporcionalno razdeljeno po
površini – približno 1€ na tekoči meter poti;
 še vedno so težave – na primer z nedavnim spravilom lesa (rešitev: gozdar je pojasnil, da
lahko postavi posebne pogoje ob spravilu lesa ter da se to zapiše v pogodbe)
 poudari, da je to dober pilotni projekt tudi za druga turistično uporabljana zemljišča
 v letu 2014 je bilo v Koritih Mostnice skoraj 17.000 obiskovalcev (1700 več kot prejšnje leto)
– gre za 29.000 € prometa, torej 2.200 € dobička (pri čemer še ni upoštevne odškodnine za
uporabo zemljišč)
 dogovor je, da se ves dobiček vrača nazaj v korita
 letošnji vložek: 30.000 € (projekt Motor); za urejanje (klasično – vsakoletno) pa je bil dan
razpis na katerem je bil sprejet izvajalec Tine Zalokar
 deloma gre dobiček tudi v financiranje prireditev v Stari Fužini (to je bilo še iz dogovora
prejšnjega sklica in se lahko zdajšnji sklic odloči tudi drugače)






v naslednjem letu se lahko računa na promet 35.000 – 40.000 €
predlog: odpiranje 1. aprila in zapiranje 31. oktobra
dnevno odprto do 10 ur, kar skupaj nanese 1700 ur
vprašanje najema delovne sile: ali samo študenti ali kakšen zaposlen

Klemen Langus pojasni, da nas na področju Mostnice čaka še veliko izzivov in priložnosti: železarska
pot (Zoisov grad, rake, …), vprašanje ali bi za turiste (uredili in) odprli izvir Krope, ali bi bil v Bohinjki
tudi info center za korita Mostnice, …
Bojan Traven predlaga, da Klemen Langus pripravi poročilo in pisni predlog za člane sveta krajevne
skupnosti, da ga lahko podrobno proučijo.
Sklep 2/2: Klemen Langus do konca januarja pripravi pisno poročilo in predlog o Koritih Mostnice.

4. Tekoče zadeve
Pavel Zalokar apelira na predstavnike občinskega sveta, da trženje ceste Voje – Vogar in Korit
Mostnice v vsakem primeru ostanejo v sklopu delovanja KS Stara Fužina – Studor in se v primeru
načrtovanega Občinskega podjetja ne preneseta nanj.

Dogovor s padalci







dogovor s padalci je predvideval, da je na doskočišču vedno prisoten eden od partnerjev, ki
skrbi za red pri pristankih (da se ne pristaja po vsem travniku); v zameno so bili oproščeni
plačila najemnine – padalci se tega dogovora ne držijo
dogovor je predvideval tudi ureditev pavšalnega plačila za uporabo zemljišč (in posledično
plačilo odškodnin) – padalci dogovor na različne načine zlorabljajo in iščejo načine za
izogibanje plačilu. Ker s tem evidentno zlorabljajo dobro voljo, se predlaga odstop od
pogodbe in odprtje novih pogajanj.
potrebno bi bilo tudi nekaj investicij za ureditev prostora (klopi, ureditev ograj…)
Klemen Langus pojasni prednosti plovnega režima, ki bi lahko koristile tudi pri problemu s
padalci: na podlagi režima je bilo možno angažirati redarje za pomoč in uvajanje reda

Sklep 2/3: Po novem letu se še v januarju skliče sestanek s padalci in se odprejo nova pogajanja.

Poročilo cestnine Vogar-Voje
Računovodkinja Zdenka Zalokar-Mlakar predstavi poročilo o cestnini Vogar – Voje.
Opomba 2/2: poročilo je o cestnini za leto 2014 je v prilogi 2.
Vito Arh na računovodkinjo naslovi dve vprašanji:
 Kako bi prišel v poštev normiran s.p. za zaposlovanje namesto študentov?
Trenutno se mu zdi to najcenejša različica delovne sile (namesto plačevanja študentov) –





poleg tega je tudi najbolj ugodna za zaposlene (prizna se jim 80 % stroškov in se dohodnina
plača samo od 20 % prihodkov; poleg tega se je meja prihodkov zvišala na ugodnih 100.000€)
Vpraša, če lahko predstavi delo računovodstva (zaradi možnosti ukinjanja računovodstev na
krajevnih skupnostih). Zdenka Zalokar-Mlakar pojasni, da dnevno prihajajo študentje in
pobiralci z denarjem, ki ga dnevno tudi odvaja na pošto, sledi evidenca kart, analiza blagajne,
prejete in izdane fakture – knjiženje, pošiljanje mesečne realizacije na občino (odhodki,
prihodki), izplačilo honorarjev, obračun študentskega dela, obračun najemnin, zaključni
računi, ….
Bojan Traven pojasni, da so bile pripombe na nivoju občinskega sveta glede računovodstva
mišljena bolj za druge krajevne skupnosti, ki preko leta poslujejo z veliko manj prometa kot
pa Krajevna skupnost Stara Fužina - Studor

5. Tekoče zadeve
Prireditve v decembru 2014:
 19.12.2014: Dobrodelni koncert za Štefana Pekovca
 28.12.2014: Mihovc - predlog za koncert moškega zbora
 31.12.2014: 1. Silvestrovanje na prostem v Stari Fužini (zasebna iniciativa): predlog in
določen finančni delež Dejan Klemenčič, angažirajo se je tudi Bojan Traven, Turizem Bohinj,
KS Stara Fužina – Studor in PGD Stara Fužina
Problem glede silvestrovanja v letošnjem letu: pozna prijava, drag ansambel (2000 €), problem z
obvozom, potrebno bi bilo najeti varnostnike (gasilci v takem primeru niso dovolj), SAZAS, šotor za
streho, ogrevanje, odvisnost izkupička od vremena… – finančno in organizacijsko bi bil to prevelik
zalogaj.
Sklep: 2/4: Projekt Silvestrovanje v Stari Fužini se v letošnjem letu ne izpelje.
Klemen Langus predlaga, da bi tudi v času poletne sezone razmišljali o subvencioniranem a rednem
prevozu okrog Bohinja (vsakodnevno dogajanje na različnih lokacijah; večja mobilnost gostov).
Predsednik KS Stara Fužina – Studor
Pavel Zalokar
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Stran 331 od 362

KRAJEVNA SKUPNOST
STARA FUŽINA - STUDOR
STARA FUŽINA 053/B
4265 BOHINJSKO JEZERO

POROČILO O CESTNINI
IN PARKIRNINI ZA LETO 2014

Pripravila:
Zdenka MLAKAR ZALOKAR

Stara Fužina, dne: 28. 11. 2014

Predsednik KS:
Pavel ZALOKAR

LETNO POROČILO O ZBRANI CESTNINI IN PARKIRNINI V LETU 2014

Glede na 4. točko 16. člena ODLOKA O PROMETNEM REŽIMU NA OBMOČJU BOHINJSKEGA JEZERA,
vam posredujemo podatke o letošnji pobrani cestnini na gozdni cesti Stara Fužina – Voje - Vogar –
planina Blato v letu 2014:


Število prodanih kart - osebni avto (10 Eur/kom):

zš

CESTA OSEBNI AVTO
Obdobje
1

1
2
3



2013
Št. kart (kom) Vrednost v €
2

maj
Junij
julij - oktober
SKUPAJ:
Skupaj - neto brez DDV

3

77
465
5542
6084

2014
Št. kart (kom) Vrednost v €
4

770,00
4.650,00
55.420,00
60.840,00
49.942,87

5

103
1976
2952
5031

1.030,00
19.760,00
29.520,00
50.310,00
41.238,32

indeks
5/3
6

133,77
424,95
53,27
82,69
82,57

Število prodanih kart – kombi (12 Eur/kom):

zš

CESTA KOMBI
Obdobje
1

1
2
3



2013
Št. kart (kom) Vrednost v €
2

maj
Junij
julij - oktober
SKUPAJ:
Skupaj - neto brez DDV

3

0
25
85
110

2014
Št. kart (kom) Vrednost v €
4

0,00
300,00
1.020,00
1.320,00
1.086,07

5

0
52
19
71

0,00
624,00
228,00
852,00
698,36

indeks
5/3
6

0,00
208,00
22,35
64,55
64,30

Število prodanih kart – padalci (50 Eur/kom):

zš

CESTA PADALCI
Obdobje
1

1
2
3



2013
Št. kart (kom) Vrednost v €
2

maj
Junij
julij - oktober
SKUPAJ:
Skupaj - neto brez DDV

3

0
0
0
0

2014
Št. kart (kom) Vrednost v €
4

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5

0
2
0
2

0,00
100,00
0,00
100,00
81,97

indeks
5/3
6

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Število prodanih kart – Labora (5 Eur/kom):

zš

LABORA OSEBNI AVTO
Obdobje
1

1
2
3

maj
Junij
julij - oktober
SKUPAJ:
Skupaj - neto brez DDV

2013
Št. kart (kom) Vrednost v €
2

3

0
65
6121
6186

0,00
325,00
30.605,00
30.930,00
25.356,89

2014
Št. kart (kom) Vrednost v €
4

5

0
613
832
1445

0,00
3.065,00
4.160,00
7.225,00
5.922,13

indeks
5/3
6

0,00
943,08
13,59
23,36
23,36

V zgornjih tabelah je prikazana prodaja kart po vrsth in po obdobjih. Pripravljena je tudi primerjava s
preteklim letom, iz katere je razvidno, da je bila sezona v letu 2014 veliko slabša kot v preteklem letu.
Skupni inkaso za prodane karte je v letu 2014 znašal 58.487,00 Eur, v letu 2013 pa 93.090,00 Eur, kar
je za 34.603,00 Eur manj kot v letu 2013. To pomeni, da smo v letu 2014 dosegli 37,17% nižji inkaso
glede na preteklo leto.
V neto zneskih (bruto zmanjšan za DDV) je prihodek v letu 2014 znašal 47.940,78 Eur, kar je
28.445,05 Eur manj prihodkov kot v preteklem letu (v letu 2013 je bilo doseženih 76.385,83 Eur
prihodkov). Izredno velik izpad prihodka je v Labori, kjer je realizacija 23,36% glede na preteklo leto.
Iizpad prihodkov je nastal zaradi izredno slabih vremenskih razmer, saj je bilo veliko deževnih in
hladnih dni, kar je povzročilo slabo kopalno sezono.
V letu 2014 so pobiralci parkirnine prvič celo leto uporabljali ročne blagajne. Že v letu 2013 smo ob
koncu sezone predlagali, da se blagajne sprogramira tako, da se iz dnevnih zaključkov lahko razberejo
vrste prodanih kart. Tako je bila evidenca v letošnjem letu izboljšana.
Odhodki:
V poročilu o so zajeti vsi odhodki, ki so realizirani do konca novembra 2014. V posebni koloni so
navedeni ohodki, ki bodo realizirani v decembru 2014.
Prikaz odhodkov po vrstah:
OCENA ODHODKOV
12/2014
2.200,00
1.335,04
0,00
60,00
5.276,33
1.366,40
64,28
400,00
10,00
400,00
0,00
700,00
844,2
84,40
0,00
12.740,57

v Eur
SKUPAJ
2014
10.182,96
9,835,33
35,14
132,12
7.476,33
2.733,20
248,72
1.908,35
249,07
48.530,66
857,85
700,00
3.100,00
600,00
688,70
87.278,43

Ugotovitev rezultata
Prihodki skupaj tekočega leta :
Prenos iz preteklega leta
Parkomat do 31.12.:
Sredstva skupaj:

2013
76.385,83 Eur
32.603,66 Eur
23.310,48 Eur
132.299,97 Eur

2014
47.940,78 Eur
24.949,75 Eur
22.433,53 Eur
95.324,06 Eur

Odhodki skupaj:
Ostanek sredstev – za prenos v leto 2013/2014:

107.350,22 Eur
24.949,75 Eur

87.278,43 Eur
8.045,63 Eur

VRSTA ODHODKA
Plače zaposlenega:
Študentski servis
Pisarniški material
Telefon, komunal. Stor.
Najemnina zemljišč
Računovodske stor.
Reprezentanca
Elektrika
Bančne provizije
Vzdrževanje ceste
Urejanje parkirnih prost.
Stroški prevoza v državi
Plačila po podjemnih pogodbah
posebni davek na določene prejemke
Drugi splošni mat.
Skupaj

RELAIZACIJA
1-11/2014
7.982,96
8.500,29
35,14
72,12
2.200,00
1.366,80
184,44
1.508,35
239,07
48.130,66
857,85
0,00
2.255,88
515,60
688,70
74.537,86

Povzetek prihodkov in odhodkov:

Pripravila:
Zdenka MLAKAR ZALOKAR

Predsednik sveta KS:
Pavel ZALOKAR

