
10. seja članov sveta  
Krajevne skupnosti Stara Fužina – Studor 

 
Datum in ura: 30.5.2016, od 20:00 
Lokacija: KD Stara Fužina 
Zapisnik je sestavila: Tanja Sodja 
 
• Prisotni: Jožef Cerkovnik, Branko Urh, Pavel Zalokar, Ivanka Logar, Darinka Kovačič, Vito 

Arh 
• Gostje: Tanja Sodja, Robert Franjič, Bojan Traven, Jerca Gašperin, za razpravo ob peti 

točki ste se pridružila še Tina Mlakar in Ljubo Pantelič. 
• Odsotna: Petra Zupančič 
 
Dnevi red seje:  

1. Potrditev zapisnika 9. seje 
2. Predlog odloka o odpiralnih časih lokalov 
3. Predlog rebalansa proračuna KS Stara Fužina-Studor 
4. Pregled zapisnika komisije za študentsko delo in odškodninske pogodbe 
5. Tekoče zadeve 
6. Razno 

 
POTEK SEJE 
 
1. Potrditev zapisnika 
Sklep 10/1: Svet KS je soglasno potrdil zapisnik 9. seje KS. 
 
 
2. Predlog odloka o odpiralnih časih lokalov 
 
Predlog: podaljšanja delovnega časa (redno do 1:00 ure med tednom in do 2:00 ure ob 
vikendih; če bi radi imeli odprto še dlje, je potrebno oddati vlogo). Predlog mora potrditi tudi 
KS. 

• Primer za skrajšanje delovnega časa: če se trije sosedje trikrat pritožijo (sestanek z 
lastnikom in stanovalci…) 

 
Sklep 10/2: Člani sveta KS Stara Fužina-Studor soglasno sprejmejo predlog odloka o 
podaljšanju odpiralnih časov lokalov.  

• Darinka Kovačič predlaga, da bi Mihovc imel odprto že prej, da gredo lahko gostje na 
zajtrk.  



• Bojan Traven: julija in avgusta bodo v Bohinju na voljo Bohinjske gajbice (Bohinjski 
zajtrk - 2 velikosti); naročilo bo možno na dve telefonski številki – dostava na dom. 
Pripravljal in dostavljal bo mož od Darje Lazar. 

 
3. Predlog rebalansa proračuna KS Stara Fužina-Studor 
 
Rebalans se predlaga na postavkah: elektrika, ogrevanje in deloma še telefon. 

Problem: elektrika – meče ven (vse napeljave bo premeril Benedik, če se ugotovi, da bo 
treba povečati moč varovalke, bo potrebno plačati 400 € za menjavo (iz 25 na 32), potem pa 
bo tudi mesečni znesek elektrike večji in sicer 800 € mesečno. Predlog je, da bi se v 
proračunu Občine Bohinj za KS Stara Fužina-Studor postavka za elektriko ustrezno povišala. 
Poleg odhodka bo seveda višji tudi prihodek, ker bodo tudi drugi odjemalci dobili višje 
položnice.  

• Branko Urh opozarja, da je KS v prekršku, ker ne more prodajati elektrike.  
• Vita Arha zanima, zakaj trgovina nima svojega števca. Pavel Zalokar odgovarja, da je 

bil tak dogovor tudi zato, da se je trgovina sploh obdržala.  
• Člani se ne strinjajo s tem, da bi KS financirala druge uporabnike (zaradi katerih je 

sploh nastala potreba po večji moči varovalke).  
• Pavel Zalokar razloži, da predlog rebalansa še ne pomeni, da bo potem tudi potrebna 

zamenjava števca – gre se zato, da se zagotovi denar v primeru, da do zamenjave 
pride in bo možno poravnati ta strošek. 

Sklep 10/3: Člani sveta soglasno sprejmejo sklep za predlog rebalansa preračuna  KS Stara 
Fužina-Studor. 

 

4. Pregled zapisnika komisije za študentsko delo in odškodninske pogodbe 
Sklep 10/4: Člani so se seznanili z vsebino poročila komisije in ga soglasno sprejela.  

 

5. Tekoče zadeve 
 
Problem je neplačan poračun za ogrevanje. Krajevna skupnost je plačevala akontacijo, končni 
znesek pa je bil večji. Problem pri razumevanju tudi nastaja zaradi razlike med obračunskimi 
obdobji (tekoče leto od januarja do decembra v primeru KS in kurilna sezona (od maja do 
maja v primeru stanovanjske skupnosti).  
 
Zato se predlaga, da se potrebe plačila poračuna da na občino predlog rebalansa: povečanje 
sredstev za stroške ogrevanja za 1500 €. Vprašanje je seveda, če bodo predlog svetniki na 
občini tudi potrdili. 01.01.2017 bo nov proračun, pri katerem se lahko planira tudi povrnitev 
neplačanega zneska za poračun ogrevanje. 
 



Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor potrjuje znesek dolga za ogrevanje za nazaj v višini 
4.158 € in ga bo v primeru potrjenega rebalansa plačala do 31.12.2016.  
 
Sklep 10/5a: člani sveta soglasno sprejmejo predlog rebalansa za ogrevanje.  
 
Bojan Traven za v prihodnje predlaga pripravo projekta za prenovo peči in zmanjšanje 
stroškov,  iskanje celostnih rešitev ogrevanja ter izkoriščenje evropskih sredstev za 
energetsko obnovo. 
 
Sklep 10/5b: Člani sveta soglasno sprejmejo predlog, da se na občino naslovi pobuda za 
pripravo projekta energetske obnove za daljinsko ogrevanje, ki bi se sprovedlo skupaj z 
prenovo trga v Stari Fužini.  
 
6. Razno 
 
Festival taljenja rude:  

• dogajanje je v Stari Fužini 
• pomembno bi bilo, da KS pristopi k temu projektu – sodelovala bi s postavitvijo 

strehe za primer dežja …  
• v domu bo potekala razstava (rude in razvoj železarstva v Stari Fužini) 
• pripevala bi lahko tudi študente za varovanje razstave 

Sklep 10/6a: Člani sveta soglasno potrjujejo sodelovanje pri Festivalu taljenja rude.  

Projekt: ureditev poti ob Pretovki  

• predstavljen je idejni projekti za most čez Pretovko (3 metre širok) 
• Debevc bi omogočil, da steza steče tudi po njegovem, če bo široka največ en meter 
• ne bi jo dali v turistične zemljevide, zato da bi bila namensko vodena (glede na to, da 

jo financira LTO… ) 
• dodatna vrednost: 12 obrazov Stare Fužine – pred 100 leti + zgodbe (stalna razstava), 

v naslednjem obdobju pa še novi obrazi 
• pot bo narejena do 25. junija 2016 (naročilnica je že oddana  
• Dan državnosti, 25 let - ali bi praznovali? 
• manjša otvoritev poti, kres, se povabi ljudi in novinarje… 
• Bojan Traven se dogovarja s hišo eksperimentov, da bi na enem delu Pretovke, da bi 

počasi na tem prostoru nastal izobraževalni center (namenjen za šolske skupine – 
prikaz moči vode) 

• Vita Arha zanima, če je možnost, da bi pot urediti tako, da bi bila primerna tudi za  
invalide – če bi se hkrati rešila tudi povezava od Vorančkovce do Hudičevega mostu, 
bi bil to enkraten primer poti, namenjen veliki ciljni skupini, ki je v tem trenutku v 
Bohinju precej omejena (predlog, da se ta komponenta upošteva pri razvoju 
projekta).   



Sklep 10/6b: Člani sveta soglasno potrjujejo aktivnosti na projektu ureditve poti ob Pretovki 
in pozdravljajo dobrodošlo novost v kraju ter soglasno potrjujejo otvoritev/praznovanje ob 
dnevi državnosti.  

 

Ostale pripombe/predlogi/obvestila: 

• Manjka usmeritvena tabla za na kolesarsko pot pri Viharju 
• Problem s parkiranjem pod Studorom – Oplenova hiša: postajališče so travniki in 

privatna lastnina. Bojan Traven odgovarja, da je na Občini že bil dan denar za izdelavo 
projekta.   

• Javni WC-ji v Stari Fužini so že prenovljeni.  
• Splav na Bohinjskem jezeru: oddali smo vlogo na občino (splav je bil lansko leto 

prenovljen, ni pa macesnov, kot so ostali Bohinjski; da se ne bo takoj nov spret 
prenavljal, ga bodo zdaj za de leti le pobarvali v ustrezno barvo). Splav se bo vsako 
jesen odstranilo – Bojan Traven predlaga, da se za to zadolži komunalo 

• Ledinska imena: projekt pelje Ragor; predsednik predlaga nekaj starejših domačinov, 
ki bi lahko pomagali pri projektu; Bojan Traven predlaga, da bi označili dele vasi 
(vereje); na občini je za projekt zagotovljenih 10.000 €  - pogoj je, da se najprej 
označita Stara Fužina in Studor. Vito Arh predlaga, da pri projektu pomagata tudi 
Rožič Andrej in Bundrov Marko, ki sta že zbirala podatke o ledinskih imenih, tudi TNP 
je že nekaj delal na tem; končni rezultat bo zemljevid.   

• Asfaltiranje: predlog je, da bi se letos asfaltiralo v Ukancu – predlaga se asfaltiranje 
enega dela; v petek bodo potekale meritve. Vito Arh predlaga, da bi se pri zadnji 
razsvetljavi postavila električna omarica čez cesto, za potrebe prireditev (na primer 
Zlatorogova pravljična dežela); pravi naslov za vsa vprašanja je Jaka Medja.  

•  Asfaltiranje poti Voje-Vogar: skupaj je potrebo asfaltirati še 1400 tekočih metrov 
(uspelo bo verjetno v dveh, treh letih) – najprej bi popravili ovinek od Vorančkovce; 
od lanskega leta je ostalo 19.000 € - skupaj z letošnjim izkupičkom bi mogoče uspelo 
asfaltirati 900 m že letos.  

• Telemach v Studoru: kdaj bo? – ljudje se pritožujejo, da že ob manjšem nalivu ne 
dela telefonija in televizija. Pavel Zalokar odgovarja, da šele, ko bo urejena 
kanalizacija, res je pa Studor na vrti zadnji.  

• Knjigobežnica – kje bi jo postavili? Člani bodo povabljeni na ogled primernih točk.   
• Dogovor s stanovalci bloka za parkirišča (18 parkirišč): pogajanje je šlo presenetljivo 

dobro, v glavnem so se vsi strinjali; KS pridobi zgornje parkirišče, oni bodo dobili 
parkirišča spodaj – na občini bodo pripravili projekt in ga bodo poslali stanovalcem. 

• Nadzorni odbor: konec maja je potekal pregled poslovanja KS; več o tem bo 
predsednik poročal članom sveta, ko bomo pridobili mnenje, pripombe in priporočila 
članov nadzornega odbora.  

• Pripomba zaradi izgleda stogov: Ivanka Logar izpostavi, da pri stogovih pod 
Studorom nastaja industrijska cona (neurejen izgled). Problem so tudi drugi neurejeni 
objekti ter stari avtomobili in druga vozila, ki so zapuščena na neustreznih mestih. 
Bojan Traven pove, da naj bi bila v sklopu Občine že imenovana posebna komisija, ki 



si bo šla vse to ogledat, potem pa opozoriti lastnike, da bodo na lastne stroške uredili 
lokacije/stavbe. Zaveže se, da bo uradnike na Občini spomnil, da se komisija tudi 
zares aktivira.  

• Premični objekti za začasne lokale ob Bohinjskem jezeru: tri so že šla v izdelavo.  
• Branko Urh predlaga, da se Ranču Mrcina pošlje dopis, v katerih naj jih opomnijo, da 

so dolžni pospravljati konjske fige. Trenutno 5 metrov od ranča že pozablja na svojo 
dolžnost. Tanja Sodja sestavi dopis in jim ga pošlje.  

• Robert Franjič izpostavi podoben problem s kravjeki v Stari Fužini: Jože Cerkovnik 
pove, da je bil že v prejšnjem mandatu sprejet sklep, na podlagi katerega naj bi 
komunala s pomočjo cestnega pometača dvakrat dnevno čistila kravjeke na kritičnih 
lokacijah.  

 

 

Predsednik KS Stara Fužina-Studor 
Pavel Zalokar 

 


