
4. seja članov sveta 

Krajevne skupnosti Stara Fužina-Studor 

 
Datum in ura: 30.03.2015, od 18:00 do 22:00 

Lokacija: dvorana KD Stara Fužina 

Zapisnik je sestavila: Tanja Sodja 

 

Prisotni: Vito Arh, Ivana Logar, Branko Urh, Pavel Zalokar, Petra Zupančič 

Odsotna: Jožef Cerkovnik, Darinka Kovačič 

Ostali povabljeni: Jerca Gašperin, Tanja Sodja, Bojan Traven, Nace Arh, predstavniki TNP (Peter 

Skoberne, Majda Odar, Janko Dobravec), Janko Rožič, Jože Cvetek, Urška Preželj (prisotna samo na 

prvem delu seje), Robert Franjič 

 

Dnevi red seje:  

1. Predstavitev Bohinjke (Peter Skoberne, Majda Odar in Janko Dobravec) 

2. Predstavitev zamisli celostne ureditve Stare Fužine (vaško jedro, kulturni dom in Vorančkojca) ter 

vaškega jedra v Studorju – osnutke bo predstavil Janko Rožič, zelo dobrodošle pa bodo tudi vaše 

ideje in predlogi 

3. Potrditev zapisnika 3. seje 

4. Oblikovanje stališča KS Stara Fužina – Studor glede zakona o TNP 

5. Aktualne zadeve  in razno (obnovitev pogodb, razpisi za sezonske zaposlitve, sprememba statuta in 

dogovor s padalci) 

 

POTEK SEJE 
 

1. Predstavitev Bohinjke 

 
Glavne točke predstavitve (Peter Skoberne, Majda Odar in Janko Dobravec):  

 Bohinjka predstavlja veliko investicijo za Bohinj, še posebej za Staro Fužino. 

 Otvoritev bo v začetku julija (gradbeni del je zaključen, oprema bo pripeljana naknadno). 

 V tem času še ne bodo zagotovljene vse vsebine, vseeno pa bo Bohinjka preko poletne sezone že 

odprta.  

 Preko sezone bodo že dežurne strokovne službe: nadzorna in svetovalna služba ter »prostorci« 

 Delovala bo info točka, ki pa ne bo konkurenca drugim info točkam, ampak se načrtuje »outdoor 

center aktivnosti«, ki se bo vodil skupaj z zunanjimi partnerji (ko bo vse urejeno, se načrtuje 

ustanovitev konzorcija). 

 Delovala bo tudi razstava: Bohinjsko jezero ter Spodnja in Zgornja dolina (z naravnega vidika) – 

vendar bo zgrajena postopoma in v okviru minimalnih sredstev, ki bodo za to na voljo. 

 Hiša ima uradni naziv »Informacijski center Bohinjka«, vendar je že od samega začetka namenjena 

predvsem Bohinjcem, manj turistom: 



o Za turiste: informacijski pult in razstave – možnosti za animacijo skupin (predstavitev parka, 

razne delavnice, vodene ture) 

o Za Bohinjce: večnamenska dvorana za prireditve, čitalnica, prostor za seje, predstavitve in 

za druge posebne priložnosti; pisarne uprave; »Hiša tradicionalnih znanj« (povsem 

opremljena kuhinja, laboratorij, ki bo namenjen tudi šolam in raziskovalcem).  

o Jeseni se v hiši obeta zelo lep družinski dogodek za Bohinjce: »Družinski knjižni dan« 

o Sodelovanje s filmskimi večeru v sklopu Dnevov pohodništva 

o Za domačine in turiste – delavnice in izobraževanja: zgodbe ob ognju, astronomska 

opazovanja, naravoslovne delavnice 

o Kuhinja bo oprta v jeseni: delavnice, podjetniške možnosti (na primer znamka Bohinjsko – 

kuhinja ni namenjena predelavi mesa ali sira, marveč marmeladam, čajem, kozmetiki, 

žgancem, …. ). Namen je tudi, da bi se v tej kuhinji odvijalo čim več kulinaričnih dogodkov in 

tečajev (lahko najem za en dan ali dolgoročni najem za minimalno ceno). 

 

 V nadaljnjih petih letih JZ TNP v hiši ne more opravljati profitnih dejavnosti (prostore v hiši lahko 

dajo v neprofitni najem (za operativne stroške), najemnik pa lahko služi z namensko rabo najetega 

prostora. 

 Gre se za prepletanje in sodelovanje različnih ponudnikov ter ponudbo različnih možnosti na enem 

mestu (šolskim skupinam in skupinam turistov v deževnem obdobju lahko ponudimo različne 

zanimive dejavnosti). 

 

Majda Odar predlaga, da se čez dva meseca v enaki sestavi sestanemo še enkrat in si obe stavbi ogledamo, 

ko bosta že opremljeni s pohištvom. Vse navzoče prosi, da v tem času za »domačo nalogo« osebe in 

bohinjske podjetnike, ki bi lahko pripomogle k razvoju Bohinjke. Bistvo vsega je, da Bohinjci in Bohinjke 

Bohinjko ugrabimo in jo posvojimo.  

 

2. Predstavitev zamisli celotne ureditve Stare Fužine ter vaškega jedra v Studorju 

 
Janko Rožič predstavi predlog celostne ureditve Stare Fužine.  

 

Najpomembnejše točke:  

- pomembno je pripraviti (predvideti) smiselno ureditev celotne vasi (četudi se bo začelo najprej 

urejati samo osrednji del vasi) – premisliti je potrebno vse dejavnike ureditve (parkirišča, središča, 

ekološke otoke, vsebino določenih prostorov…) 

- umiritev prometa pri obeh trgov (Kulturni dom-trgovina-bufet in pr Mihovcu): tlakovati cesto 

- povezati z zgodbami: historično jedro z muzejem, žago in restavracijo 

- povezati oba jedra (staro in novo) s prostorom ob vodi 

- predvideti stalno tržnico (problem je, ker je trenutno na že skoraj na cesti) 

- vizualna sanacija kulturnega doma (sodobna stavba z vaškim pridihom) 

- športno igrišče umakniti iz središča (umik mreže bi vizualno izpraznil prostor) 

 

Bojan Traven poudari, da je glavni družabni prostor sedaj pri Okrepčevalnici Ančka in da se moramo 

osredotočiti predvsem na ta del in prostor pod Kulturnim domom. Na koncu se vsi prisotni strinjamo, da je 

res smiselno premisliti ureditev cele vasi in hkrati razmišljati o jedru (v smislu ureditve in vsebinsko).  

 

 



Parkirišče za avtobuse:  

- Pavel Zalokar ne vidi smisla za urejanje avtobusnih parkirišč pod Kulturnim domom  

- Potrebno je najti ustrezen prostor izven vasi 

- Med predlogi so bile tudi možnosti parkiranja za enega ali dva avtobusa v času ogledov muzeja 

(omejen čas parkiranja) 

- Jerca Gašperin za avtobusno parkirišče predlaga prostor nad Triglavom: prostor si bo potrebno 

ogledati in se pozanimati o možnosti uporabe.  

- Branka Urha zanima, kako je glede ureditve parkiranja avtobusov predvideno v vasi Studor  

- Bojana Travna zanima tudi, kako je glede parkiranja pri Levovem mostu in predlaga, da se ta 

možnost predvidi v OPN 

 

Branko Urh predlaga, da vsak od članov sveta pripravi svoje predloge za ureditev parkiranja za avtobuse in 

ureditev središča ter jih posreduje predsedniku sveta KS, da jih predstavi na eni od naslednjih sej.  

 

Sklep 4/1: Pavel Zalokar se pozanima o možnostih ureditve avtobusnih parkirišč v Stari Fužini in Studorju. 

 

Lokacija igrišča in ureditev prostora pod kulturnim domom v Stari Fužini:  

- Igrišče se prestavi na lokacijo pod Vorančkojco (Za zevnki) 

- na mestu sedanjega igrišča se postavijo igrala 

- namen je oživitev jedra in privabitev domačinov in obiskovalcev, naj bo zanimivo tudi za šole 

- Vito Arh predlaga ureditev mini muzeja na prostem (stari predmeti, smiselno umeščeni v prostor) 

- Ivanka Logar predlaga ureditev foto točke (lokacijo, kjer se lahko turisti slikajo s Triglavom v ozadju) 

- urediti osvetlitev in klopce ter v prostor lično umestiti izobraževalne in informacijske elemente 

- prostor mora biti urejen tako, da bo večnamenski (torej, da ni samo zasajena trava, ampak se lahko 

premične objekte umakne in prostor pripravi za prireditve, tržnice…) 

 

Pri vsaki ureditvi je pomembo paziti, da bo karseda praktična (torej brez vmesnih prostorov na parkiriščih, 

ki zmanjšajo parkirne površine – kot je bilo to narejeno za Hotelom Jezero).  

 

Petra Zupančič predlaga, da se, poleg obstoječih prireditev, predvidi tudi možne prihodne dogodke in se 

temu primerno načrtuje tudi prostor.  

 

Sklep 4/2: ograjeno igrišče pod kulturnim domom se predstavi na lokacijo »Za zevnki« (fitnes na prostem).  

 

Vaško jedro pod Studorom:  

- ureditev je predvidena v planu za leto 2017 (skupaj z ureditvijo kanalizacije) 

- idejna ureditev vasi (projekt) se lahko naroči hkrati s Staro Fužino (Bojan Traven predlaga, da se do 

septembra v proračunu zagotovi 10.000 € za idejni projekt) 

 

Vita Arha zanima zakaj bi morali najemati strokovnjake od zunaj in predlaga, da bi raje vključili domačine 

(na primer Klemena _______, Matejo ______  in Petro Zupančič – Bohinjska skupina).  

 

Sklep 4/3: ponudbe naj pošlje tako Janko Rožič ko tudi Bohinjska skupina (najkasneje do 1. junija 2015 – 

naknadno se člane sveta informira o predlogih, ki jih bo pripravila Fakulteta za arhitekturo). Končna 

odločitev o izvajalcu projekta se sprejme na seji sveta po naknadno določenem datumu.  

 



3. Potrditev zapisnika 1. seje 
 

Pavel Zalokar prebere zapisnik in člani sveta KS sprejmejo naslednji sklep:  

sklep 4/4: Člani sveta KS Stara Fužina-Studor potrjujejo zapisnik 3. seje.   

 

4. Oblikovanje stališča o TNP 

 

Pavel Zalokar pojasni, da je bil na sestanku na Občini Bohinj sprejet sklep o tem, da krajevne 

skupnosti  oblikujejo uradna mnenja o TNP (izstopiti/ostati).  

 

Naša krajevna skupnost je v celoti na območju TNP. Kratek povzetek omejitev v posameznih 

conah:  

- V prvi coni je dovoljeno zelo omejeno gospodarjenje (na planinah je en objekt namenjen za 

turizem, drugi za sirarjenje, ostali se ne morejo uporabljati za turistične namene); hkrati je 

na tem območju dovoljen tudi medved - težko pričakovati, da se bo na ogroženih območjih 

pasla tudi živina. 

- V drugi coni se lahko gospodari, vendar manj intenzivno (ni dovoljeno nabiranje gob, drugih 

gozdnih sadežev in zelišč), omejeno je tudi gospodarjenje z objekti (obnova stanov na 

Vojah in Vogarju). 

- Tudi v tretji coni so omejitve, preko katerih ne moreš (glede črnih gradenj: 600 zabeleženih, 

predlagani zakon o legalizaciji ne vključuje črnih gradenj na zaščitenih območjih). 

 

Pavel Zalokar predlaga, da stališče se oblikuje tako, da se vasi izvzame iz TNP, meje druge cone pa 

se premaknejo višje. Predlaga tudi da nastopimo ostro, saj čez nekaj let še vseeno lahko ponovno 

vstopimo v park, v kolikor bi ugotovili, da je bilo biti del TNP boljša rešitev. Bojana Travna zanima, 

kaj se sploh pridobi, če se vasi izvzame iz parka. Premoženje velike večine ljudi še vedno ostane v 

njem.  

 

Jože Cvetek pojasni (in s podpisi podkrepi) mnenje prebivalcev Ukanca, ki ne želijo iti ven iz parka. 

Bojan Traven predlaga, da se v tem primeru ob odločitvi, da gredo vasi ven iz parka pač upošteva 

zgolj Staro Fužino in Studor, Ukanc pa naj ostane v Parku. Kot pojasni, noben od prisotnih nima 

mandata za odločanje o tem vprašanju, in predlaga izvedbo posvetovalnega referenduma po vaseh 

ter si s tem zagotovimo legitimnost odločitve.  

 

Jerca Gašperin se strinja, da vaščani verjetno ne bodo želeli ven iz parka, saj se bojijo 

Ljubljančanov. Bojana travna skrbi, da morebiti z mnenjem, da želimo ven iz TNP, ne 

predstavljamo večine. Robert Franjič predlaga, da bi v mnenje, namesto izstopa iz TNP, zapisali 

samo zahtevo za spreminjanje mej znotraj parka.  S tem se strinja tudi Jože Cvetek (predvsem s 

tem, da se iz prve cone izvzamejo planine).  

 

Ivanka predlaga, da se pripravi dokument z povzetimi prednostmi in slabostmi obeh možnosti 

(bistvene razlike), zato, da bo vsak član sveta KS točno vedel, o čem se odloča. 

 



Vito Arh meni, da je problem v tem, ker se pogovarjamo zgolj o omejitvah in ne o prednostih, ki 

nam jih park omogoča. Pavel Zalokar ob tem opozori, da je to tudi zaradi razmerja v dokumentu 

zakona o TNP (nekaj listov prednosti in ostalo same omejitve – poleg tega se ugodnosti redko 

upoštevajo, upoštevajo pa se tudi tiste nesmiselne prepovedi, ki so povsem neživljenjske).   

 

Sklep 4/5: Bojan Traven in Pavel Zalokar v 14. dneh pripravita poročilo o prednostih in slabostih 

tega, da vasi ostanejo v 3 coni ali pa iz nje izstopijo. Člani sveta KS to poročilo prejmejo po e-pošti. 

Sledi korespondenčna seja, v kateri se pisno opredelijo do vprašanja izstopa iz TNP.  Vsi predlogi, ki 

bodo poslani v roku treh dni od prejema sporočila, bodo upoštevani pri oblikovanju mnenja.   

 

Sklep 4/6: vsi člani sveta KS Stara Fužina-Studor se že zdaj strinjajo s pozitivnim mnenjem glede 

spreminjanja mej posameznih con znotraj TNP. 

 

Sklep 4/7: vsi člani sveta KS Stara Fužina-Studor se že zdaj strinjajo s pozitivnim mnenjem glede 

spreminjanja zakona o TNP.  

 

5. Aktualne zadeve 

 
Glede spremembe statuta občine Bohinj in krajevnih skupnosti Bojan Traven predlaga podaljšanje roka, ker 

pogoji za spreminjanje še niso pripravljeni.  

Sklep: 4/8: KS predlaga, da se podaljša rok za spremembo statuta krajevne skupnosti.   

 

Glede obnovitev pogodb z Agrarno skupnostjo in padalci, se Pavla Zalokarja pooblasti, da kontaktira 

pogodbene stranke in z deležniki sklene ustrezne dogovore.  

Sklep 4/9: Pavel Zalokar kontaktira pogodbene stranke in sklene dogovore s posameznimi deležniki.   

 

Vito Arh predlaga, da se vsak član sveta krajevne skupnosti angažira za projekt po lastni presoji in ga 

prevzame ter odgovarja za njegovo izvedbo, saj se s tem razbremeni predsednika in poveča učinkovitos 

sveta.  

4/10: člani sveta sprejmejo predlog za prevzem projektov po lastni presoji – predloge predstavijo na 

naslednji seji. 

 

Pavel Zalokar predlaga, da se za seje uvede sejnine, Bojan Traven priporoči, da se zahteva naslovi na 

komisijo za mandatna vprašanja za sprejem ustreznega odloka. 

 

Razpis za sezonsko delo bo objavljen v naslednji številki Bohinjskih novic.  

 

 

Predsednik KS Stara Fužina – Studor 

Pavel Zalokar 


