Zapisnik 13. seje krajevne skupnosti Stara Fužina
Datum in ura: 09.03.2017, od 19:00-22:00
Lokacija: KD Stara Fužina
Zapisnik je sestavila: Tanja Sodja
Prisotni člani sveta: Pavel Zalokar, Jože Cerkovnik, Ivanka Logar, Vito Arh, Darinka Kovačič
Prisotni gostje: Bojan Traven, Zdenka Mlakar Zalokar
Dnevni red seje:
1.

Potrditev zapisnika 12. seje

2.

Poročila za leto 2016 (računovodstvo, spletna stran, cestnina + parkirnina)

3.

Tekoče zadeve (pogodbe, razpisi za študente)

4.

Razno

1. Potrditev zapisnika 12. seje
Sklep 13/1: Svet KS je soglasno potrdil zapisnik 12. seje KS.
2.

Poročila za leto 2016

Zdenka Mlakar Zalokar predstavi poročilo o zaključnem računu za leto 2016. Tanja Sodja
predstavi poročilo o urejanju spletne strani.
Sklep 13/2a: Svet KS je soglasno potrdil poročilo o zaključnem računu in spletni strani.
Izpostavljeno:
•
•
•
•

Število prodanih kart na Vogar se je zmanjšalo s 113 kart v letu 2015 na 15 kart v letu 2016.
Izkorišča se letne dovolilnice.
Za Agrarno skupnost se pripravi poročilo o parkirnini na Vorenčkojci.
Na Vogarju je potrebno urediti obračališče, da se izognemo poletnemu kaosu.
Pripravi se letak z obvestilom o načinu parkiranja + postavitev prometnih znakov.

Sklep 13/2b: Člani sveta pooblaščajo Bojana Travna in predsednika Pavla Zalokarja, da vložita predlog
za spremembo odloka v členih, ki se ukvarjajo s prevozi po gozdnih cestah, in se po skrajšanem
postopku ukine letne dovolilnice za prevoze s kombiji na cesti Voje-Vogar (z izjemo skrbnikov koč – 2x
Voje, Vogar in planina Jezero) ter se iz dovolilnice Prijatelji Bohinja izvzame cesta Voje-Vogar.
Predlog: Pavel Zalokar da vlogo na zavod za gozdove, da se na planini Blato uredi obračališče.

3. Tekoče zadeve
Odškodnine – dogovor za leto 2017:
Sklep 13/3a: Zdenka Mlakar Zalokar pokliče lastnike, ki se jim plačuje odškodnine in se z njimi
dogovori za sestanek skupaj s komisijo za odškodnine.
Pogodbe:
-

Pregledati, podaljšati in urediti je potrebno pogodbe za leto 2017

Študentsko delo:
-

Predlog: da se letos študente ustrezno obleče ( 5 majic, 2 kratke, 1 dolge, kapo)
Razpis za študente se objavi skupaj z TD-jem in LTO-jem

Sklep 13/3b: člani sveta soglašajo, da se zagotovijo sredstva za »uniforme« pobiralcev parkirnin in
cestnine.

4. Razno
Pojavile so se spremembe pri načrtih za polaganje cevi in kablov ter asfaltiranje na cesti od Anzlna do
Cesarja.
Sklep 13/4a: člani sveta KS soglasno sprejmejo sklep, da je potrebno zagotoviti sredstva, ki bodo
pokrila razliko v stroških, ki bodo nastali pri projektu menjava vode in asfaltiranja od Anzlna do
Cesarja.
Predstavitev projekta izgradnje aparthotela Bohinj v Stari Fužini.
Sklep 13/4b: člani sveta KS soglasno sprejmejo sklep, da se Darinki Maraž Kikelj in direktorju
občinske uprave pošlje mnenje KS glede projekta hotela Bohinj v Stari Fužini:
Mnenje:
"Člani sveta KS Stara Fužina-Studor menimo, da je glede na okoliško infrastrukturo načrtovani objekt
prevelik in ni v skladu s stavbno tipologijo vasi. Po našem mnenju predstavlja preveliko obremenitev
za obstoječo cesto in ostalo infrastrukturo, hkrati pa se sprašujemo, če se naročnik projekta zaveda,
da se v neposredni bližini načrtovanega objekta izvaja aktivna kmetijska dejavnost.
Obenem pričakujemo, da se glede vsakršnih aktivnosti na tem projektu sproti seznanja krajevno
skupnost, lastnike okoliških hiš in okoliških zemljišč."

Predsednik KS Stara Fužina-Studor
Pavel Zalokar

