5. seja članov sveta
Krajevne skupnosti Stara Fužina-Studor
Datum in ura: 18.05.2015, od 19:00 do 21:00
Lokacija: dvorana KD Stara Fužina
Zapisnik je sestavila: Tanja Sodja
Prisotni: Vito Arh, Ivana Logar, Branko Urh, Pavel Zalokar, Jožef Cerkovnik, Darinka Kovačič
Odsotna: Petra Zupančič
Ostali povabljeni: Jerca Gašperin, Tanja Sodja, Bojan Traven, Boštjan Potočnik, Klemen
Langus
Dnevi red seje:
1. Potrditev zapisnika 4. seje
2. Razno (predstavitev razvoja projekta za celostno ureditev)
3. Festival cvetja

POTEK SEJE

1 . TOČKA: potrditev zapisnika
-

Tanja Sodja prebere zapisnik.
Sklep 5/1: zapisnik 4. seje sveta KS Stara Fužina-Studor se sprejme.

2. TOČKA: razno
Tema št. 1: Ureditev prostora pod kulturnim domom v Stari Fužini, ureditev
avtobusnih parkirišč in ureditev poti za jezerom s postavitvijo klopic:
-

-

Ureditev avtobusnih parkirišč: agrarna skupnost je že dala na Občino soglasje za ureditev
prostora pri Apartmajih Triglav, dogovora za odškodnino še ni.
Glede pobude, da bi dela prevzeli domačini: Bohinjska skupina se je dobila, vendar ti fantje in
punce niso skleni dogovora, tako da je zadeva sama po sebi odpadla, na Fakulteti za
arhitekturo lahko šele oktobra, tako da na koncu ostane samo Janko Rožič.
Na občini je projekt prevzela Darinka Maraž-Kikelj, Janko Rožič je poslal ponudbo (vključno z
ureditvijo Studorja in starega vaškega jedra okrog Mihovca).
Glede objekta sirarce je Pavel Zalokar Mrovlju predlagal, da bi AS dala stavbno pravico,
vendar je ta predlog AS zavrnila, ker se ne strinja z vpisom stavbnih pravic, poteka pa tudi
dogovor z Majo Gašperin – potrebno je ureditev WC-ja in trgovinice.

-

Rožiča je potrebno opozoriti, da bodo že do oktobra začeli z ureditvijo fasade, da bo
potrebno to upoštevati pri projektu.
V projekt bi bila vključena tudi celostna ureditev poti okrog jezera in postavitev klopic (zdaj
jih je 56, načrtuje se jih 100): ljubiteljem Bohinja in podjetnikom bi dali možnost, da posvojijo
klopco (plača za klopco – 400 € in nato plačuje še letno vzdrževalnino – po 200 € na leto; na
klopci pa ima svoj logo);

Ivanko Logar zanima, če bo cerkev mogoče motilo, ker nameravajo narediti te klopce, Pavel Zalokar
pa odgovarja, da bo vse urejeno z dogovoru in v skladu z zakonom (urejeni bodo vsi papirji).
Jožefa Cerkovnika zanima, če si lahko naredi svojo klopco. Pavel Zalokar odgovarja, da ne, ker bodo
zaradi celostne podobe vse klopce enake.
Pavel Zalokar pojasni še, da se tudi Agrarna skupnost strinja, da se ta del uredi, zdaj je samo še
vprašanje odškodnine – to bi se uredilo podobno kot v Koritih Mostnice, kjer je Andrej Rožič
(geometer) premeril teren in so na koncu določili odškodnino, 1,02 € na tekoči meter. Pri jezeru bo
problem nastal na delu od Kramarja do Mrenša, ker imajo lastniki tam 7.000 € odškodnine.
Bojan Traven se strinja, da je nujno uvesti sistem odškodnin v prihodnosti tudi kasneje za ureditev
infrastrukture tekaških poti – se pa strinjajo, da je nujno urediti nek pravičen sistem.
Pavel Zalokar predlaga da se naredi delovna skupina, da bi lahko pri različnih projektih operativno
hitreje delovali (vsi člani bodo o napredku projekta ves čas obveščeni): glede dogovarjanja in
usklajevanja odškodnine in projekta ureditve vaškega jedra, ureditev poti za jezerom… Prve naloge
skupine na teh projektih so:
-

Ogled poti okrog jezera (s predstavniki občine, agrarne skupnosti, KS in TNP)
Napisati je potrebno pismeno vlogo na AS za postajališča za avtobuse
Napisati prošnjo za soglasje AS in drugim lastnikom za začetek postopka ureditve poti okrog
Bohinjskega jezera

V skupino, ki bi pri tem zastopala interese članov sveta KS Stara Fužina – Studor poleg sebe predlaga
Vita Arha in Bojana Travna. Predlagana člana se strinjata, strinjajo se tudi drugi člani KS zato se
sprejme sklep:
Sklep 5/2: za operativno delovanje na različnih projektih se ustanovi delovna skupina v zasedbi: Pavel
Zalokar, Vito Arh in Bojan Traven.
Glede ureditve starega vaškega jedra (okrog Mihovca): Pavel Zalokar se je pogovarjal z gospo z
Nemškega Rovta, ki je magistrirala na temo agrarnih skupnosti, ki je pripravljena priti na sejo KS Stara
Fužina – Studor in nam pojasniti vse dileme in možnosti okrog agrarnih skupnosti. Datum takšne seje
bi moral biti preko vikenda.
Sklep 5/3: gospo z Nemškega Rovta se povabi na sejo KS Stara Fužina – Studor.
Ivanko Logar zanima še, kakšni so bili odzivi na to, da bi se prestavilo igrišče. Pavel Zalokar odgovarja,
da nogometa sploh ne igrajo več tukaj, ampak hodijo k Penzionu Bohinj, da so umaknjeni.

Tema št. 2: Cestnina Voje-Vogar
Pavel Zalokar pojasni, da bi tudi na tem projektu imel delovno skupino (lahko je sestavljena iz drugih
dveh članov, kot v primeru prve teme). Urediti je namreč potrebno dogovore o odškodninah za
parkirišče in obračališče ter cesto Voje –Vogar. Odškodnine prejemajo: Saša, Anzlnova Jana, Bundrov
Marko in Htorov na Vogarju (vsi skupaj prejemajo okrog 2.000 €). Čeprav je želel imeti pogodbo za
več let, so lastniki zahtevali letno pogodbo.
Druga točka te teme je študentsko delo: prispelo je 12 prošenj za pobiranje parkirnine in cestnine.
Nekateri študenti še nimajo 18 let (potrebno bo urediti prevzem odgovornosti s strani staršev). Z
njimi je potrebno tudi opraviti razgovore.
Sklep: 5/4: za ureditev pogodb za odškodnino za cesto Voje-Vogar in študentskega dela se oblikuje
delovna skupina v sestavi Pavel Zalokar, Vito Arh in Bojan Traven. Zapisnik bo vodila Tanja Sodja.
Sestanek z obema skupinama (lastniki in študenti) bo čez en teden, torej 25. maja 2015 ob 20:00 uri).
Z Markom Gašperinom si je Pavel Zalokar ogledal tudi del ceste proti Vogarju (kjer je lastnik Zavod za
gozdove) in sta se dogovorila, da se asfaltira del ceste do prve murne proti Blatu (približno 450
dolžinskih m). Pavel je že poslal prošnjo na cestno podjetje in dobil predračun v višini 22.000 €, s tem,
da bi cesto naredili takoj, plačalo pa bi se v treh obrokih.
Z Resmanom pa se dogovarja, da bi z bagrom iz peskokopa agrarne skupnosti nasul pot v smeri
Grintovce (vse do Grintovce). Ker za ta projekt na KS ni zagotovljenega denarja, bi dal (s soglasjem
članov KS Stara Fužina – Studor) na občinski svet predlog, da se 10.000 € od pobiranja cestnine in
parkirnine v Laborah prerazporedi na ta projekt (poleg tega bi hkrati poskušali skupaj sočasno s
postavitvijo Telemach kabla postaviti tudi tri cestne svetilke). Točnih zneskov za posamezne projekte
še nima, ker še zbira ponudbe.
Jožefa Cerkovnika zanima, zakaj ne bi za cesto proti Grintovci prispevali lastniki zemljišč. Pavel
Zalokar odgovarja, da je lastnik vseh gozdnih cest Zavod za gozdove. Pojasni tudi, da se celotni znesek
deli na tri dele (večji del nosi Občina, manjši KS, najmanjši pa lastniki – v tem primeru pa bi KS
prevzela še znesek Občine).
Sklep ni bil določen.

Tema št. 3: Ureditev statuta krajevnih skupnosti.
Na občinski seji je padel predlog, da se za krajevne skupnosti oblikuje statut krajevne skupnosti – ki
pa bo del statuta občine (Bojan Traven pojasnjuje, da samostojni statuti krajevnih skupnosti ne bodo
več obstajali – splošna stališča bodo opredeljena s členi v statutu občine, podrobnosti pa bodo
urejene s posameznimi odloki. Krajevne skupnosti bodo obdržale pravno subjektiviteto in žiro račun).
Pavel Zalokar se je z izdelavo izhodišč strinjal, vendar pa se sam tega ne bi lotil. Rok za izdelavo
izhodišč je do 15.08.2015 (v njih pa opredeliti vlogo krajevne skupnosti in opredeliti njene naloge –
kateri denar bo prejemala in kakšne bodo njene naloge, pobiranje cestnine, vzdrževanja, pluženje –
to kar že počnemo in to, kar bi v prihodnosti še prevzeli v svoj okvir).

Pavel Zalokar ob tem računa tudi na pomoč Naceta Arha. Bojan Traven pojasni tudi, da članom sveta
ni potrebno napisati členov, nanizati morajo izhodišča, na podlagi katerih bodo potem občinska
uprava s pomočjo lastnih ali najetih pravnikov pripravila končno različico.
Sklep 5/5: V roku enega meseca se zberejo vsebinski predlogi za pripravo izhodišč o delovanju
Krajevne skupnosti Stara Fužina-Studor v okviru statuta Občine Bohinj.

Tema št. 4: Studor
-

Dogovorjeno še ni kje bo šel kabel čez Šestov stog (po tleh ali po zraku). Bodo pa v kratkem
pričeli z delom in postavili 3 javne svetilke.
Postavitev označevalne table za kolesa bo urejeno.
Avtobusna postaja: skoraj bi jo pozabili vključiti v OPN, zdaj je to urejeno (urejeno bo tudi
parkirišče in dostop do muzeja).

Tema št. 5: Triglavski narodni park
-

Izveden je bil sestanek na ministrstvu v Ljubljani
Pavel Zalokar je razočaran: pravi, da nimajo pojma, kaj jim je razlagal
Predlaga, da se pripravi dopis – povzetek problemov, vendar tokrat še bolj strokovno
podkovano (pri čemer bi nam pomagal tudi Peter Skobrne)
Dopis se pošlje vsem parlamentarnim skupinam
Po izkušnjah na tak priljuden način veliko lažje pride do njih, kot formalni dopisi

Sklep 5/6: v roku 14 dni se s pomočjo Petra Skobrneta pripravi dopis za ministrstvo.

3. TOČKA: Mednarodni festival alpskega cvetja
Mednarodni festival alpskega cvetja (predlog je bil priloga vabilu, priložen je tudi na koncu zapisnika).
Boštjan Potočnih trdi, da se premalo dela na oglaševanju festivala in da imajo predvsem domačini
premalo informacij. Klemen Langus odgovarja, da bodo letos botanične ture izvedene v vsakem
primeru, da so na voljo tiskane brošure in cela spletna stran, poleg tega je vsako gospodinjstvo na
dom prejelo celotne program z vsemi poudarki v okviru Bohinjskih novic (12 strani). Problem vidi
tudi v tem, da se domačini in ponudniki sami ne angažirajo za pridobitev informacij. Ključni program
pa se lahko prodaja za naslednjih pet let, ker je vsako leto ogrodje enako.
Ivanka Logar poudari, da je pomembno pozabiti na podrte hotele in jih nehamo izpostavljati v
javnosti. Naj jih prevzamejo preiskovalci in kriminalisti, mi domačini pa se osredotočimo na to, kar
imamo polno čudovitih stvari.

Kaj smo pripravljeni letos narediti:
-

Bojan Traven predlaga, da Krajevna skupnost poskrbi za natisk obvestil, kaj se dogaja v teh 14
dneh v okviru Krajevne skupnosti in damo poštarju, da raznosi po hišah
Poziv za ureditev vhodov (ureditev šopkov…)

-

Klemen Langus ponuja svojo cizo
Branko Urh predlaga, da se naredi v podstavke in nasadi notri rože (naredi aranžmaje)
Jožef Cerkovnik bo naredil podstavke, ki jih predlaga Branko, Branko in Tanja bosta nabrala
cvetje in naredila aranžmaje
Majda Odar bo od TNP-ja zrihtala: A panoje, promocijski material za TNP, klopco od doma,
flomastre, petkovo delavnico (Kaj to tam cveti…)
Tanja Sodja: pripravi napis, poskrbi za osvežilno pijačo (limonado z bezgovim cvetjem)
poskrbi za barvice, papir in promocijski material (ki ga priskrbi Klemen Langus)
Bojan Traven predlaga, da ženske kvačkajo zunaj
Ženske, ki kvačkajo, imajo itak prigrizke (sladke in slane) in pijačo
Bojan Traven predlaga ozvočenje (Vito Arh ga zrihta)
Pavel Zalokar bo zadolžen za dostavo stojnic
Vito Arh bo tiskal majčke (otroci narišejo, on natisne na majico)
Majda Odar, Tanja Sodja in Vito Arh se javijo, da bodo vsaj en dan prisotni pri dogajanju

Predsednik Krajevne skupnosti Stara Fužina-Studor
Pavel Zalokar

PRILOGA VABILU
Spoštovani člani sveta zavoda, ker že skoraj od vsega začetka spremljam razvoj Mednarodnega festivala
alpskega cvetja v Bohinju, sem mnenja, da ne bo nikoli zares zaživel, če bomo samo čakali, da bo postal
svetovna uspešnica.
Festival je odličen projekt (tudi če se zdaj še ne strinjate s to izjavo), ki je marsikje po svetu že sprejet kot
primer dobre prakse. Doma pa, kot bi ne mogel zadihati. Ne želim se ukvarjati z razpravo, zakaj ne privablja
dovolj gostov in s tem finančnega priliva, ki bo nas, domačine, prepričal, da ga posvojimo, želim pa se
pogovarjati o tem, kaj lahko storimo za ustvarjanje primernega vzdušja, na podlagi katerega bodo imeli
naključni obiskovalci razlog, da se drugo leto vrnejo prav z namenom obiska festivala (odvija se od 23. 5.–
7. 6. 2015 in je torej odlična priložnost za širjenje sezone, ni res?) ter ga celo priporočiti prijateljem.

Dejstvo je, da je veliko mojih sogovornikov, ki ne sodelujejo pri Festivalu, zadržana, ravnodušna in morebiti
celo odklonilna do ideje praznovanja cvetličnega bogastva Bohinja. Vendar pa je dejstvo tudi, da s tem
zamujamo fantastično priložnost in da nam denarci vsako leto, ko festival mine brez ustreznega pompa,
spolzijo med prsti.
Obiskovalcev Bohinja namreč ne zanima, kaj si mi mislimo o čemerkoli. Če spadajo med vedno širši krog, ki
vse bolj zavzeto sledi svetovnemu trendu zdravega načina življenja, sonaravnosti, trajnosti, umirjanja
podnebnih sprememb, ohranjanja biotske raznovrstnosti ter doživljanja namesto izživljanja, potem pridejo v
Bohinj po zgodbe, po smisel, po doživetja na ravni vseh petih čutov ter po posebnosti, ki jih ni najti nikjer
drugod na svetu – pravzaprav umirajo od želje, da bi se lahko svojim prijateljem na socialnih omrežjih
pohvalili s čim posebnim, še posebej, če si s tem dvignejo vrednost … torej je skrajni čas, da se prebudimo
iz zaspanega »100-let-za-svetam« in vendarle enkrat zajahamo val, ko je v svojem zagonu in ne šele
potem, ko se je že izpel.
Med razpravljanjem, kaj lahko pri nas doma naredimo, da bo vsaj pri naši hiši v tem času nekaj
festivalskega vzdušja, sem s pomočjo domačih prišla tudi na malce bolj optimistične predloge, pri katerih pa
potrebujem vašo pomoč. Iskreno upam, da vas bom okužila z idejo o sodelovanju in da boste tudi sami
prispevali svoje predloge - letos v stilu udarništva ali minimalnih stroškov, drugo leto pa bi z nekaj sreče
morebiti dobili tudi kakšna finančna sredstva in svoj trud nadgradili na višji nivo.
Torej, predlogi:
 vsi gostinski lokali v krajevni skupnosti svoje lokale »obvezno« okrasijo na temo cvetja – povsem
po svojih idejah in zmožnostih, vendar očitno (fotografije, ustrezni cvetlični aranžmaji na mizah in
kot dekoracija prostora – ne plastično cvetje ampak sveže travniško cvetje, pobarvanke za otroke
na temo cvetja, oblačila/modni dodatki osebja v strežbi, cvetlični predpasniki….) – namen je
vzbuditi radovednost pri gostih, da vas bodo vprašali, če se kaj posebnega dogaja – podobno, kot
se za to potrudijo v pustnem času ali za novoletne praznike
 vsi gostinski lokali se potrudijo in v času festivala v svojo ponudbo vključijo kaj posebnega na temo
cvetja (doma pripravljeno vodo z okusom, piškotke v obliki rožic, posebne cvetlične menije,
posebne zeliščne čaje…)
 vsi javni prostori in lokali (ter seveda tudi nastanitve) so opremljeni s programom festivala cvetja in
osebje trgovin, lokalov in nastanitvenih obratov ve goste napotiti na aktualno dogajanje
 v času festivala se domačine spodbudi, da svoje domove okrasijo s travniškim cvetjem - šopki in
aranžmaji travniškega cvetja pred vrati (in pri tem pazijo, da ne nabirajo ogroženih vrst)
 pred kulturnim domom v Stari Fužini se postavi lojtrnik, v katerega se zasadi mini botanični vrtek
(travniško cvetje z napisi, katero cvetje to je)
 v času razstave cvetličnih vezenin v kulturnem domu v Stari Fužini se pred domom pripravi mini
domača tržnica (povabi se na primer ponudnike Bohinjsko, če želijo sodelovati…)
 v času razstave cvetličnih vezenin v kulturnem domu v Stari Fužini se pripravi kakšno dogajanje,
na primer delavnica za otroke – risanje, pletenje cvetličnih venčkov, …
 mogoče želi kdo od domačinov v tem času predstaviti svojo obrt?
Nič posebnega, torej. Namen je vzbujati radovednost, druženje domačinov, ustvarjanje »vrveža« in
prikupna, a nepozabna doživetja za vse – domačine in obiskovalce. Hkrati pa izkoristiti priložnost in jih
povabiti tudi na druge dogodke v okviru festivala. Dober glas gre v deveto vas. To pa je tudi bistvo
vsakršnega truda na področju turizma, ni res?
Kaj menite? Ste za stvar?
Tega seveda ne bomo počeli za druge, ampak zase… saj vendar hočemo imeti več gostov, več promocije
in bolj debele denarnice. No, vsaj jaz, vi ne?

