
Zapisnik 14. seje krajevne skupnosti Stara Fužina 

 

Datum in ura: 19.06.2017, od 20:00 

Lokacija: KD Stara Fužina 

Zapisnik je sestavila: Tanja Sodja 

 

Prisotni člani sveta: Pavel Zalokar, Vito Arh, Branko Urh, Ivanka Logar  

Prisotni gostje: Nace Arh, Robert Franjić, Jerica Gašperin 

 

Dnevni red seje:  

1. Potrditev zapisnika 13. seje 

2. Fužinarski festival 2017 (priložen program) 

3. Pregled statuta občine Bohinj in krajevnih skupnosti 

4. Tekoče zadeve 

5. Razno 

Potek seje:  

  
1. Potrditev zapisnika 13. seje  

Sklep 14/1: Svet KS je soglasno potrdil zapisnik 13. seje KS. 

2. Fužinarski festival 
 
- Pregled programa (glej priloge) 

- Nastali so dodatni stroški, ki niso bili predvideni (plan 1600 €, narejen je rebalans za prenos 

stroškov v proračun) 

- Na stojnicah ne bodo samo domačini (predvidena je tudi srednjeveška kuhinja)  

- Ob petkih je brezplačna objava na radiu na prvem programu (vsak petek prireditve za konec 

tedna – na prvem programu…)  

- Obvestila na Radio Triglav in na Radio.si 

Sklep 14/2: Svet KS je soglasno sprejme predlog rebalansa za prenos dodatnih stroškov v proračun. 

3. Pregled statuta občine Bohinj in krajevnih skupnosti 

 

- Nace Arh obrazloži spremembe 

- Pomembno za nas: KS na je ne bi imele lastnih virov sredstev (vsa sredstva bi morala skozi 

proračun, pridobivanje sredstev pa bi se lahko uredilo s pomočjo namenskih sredstev)  

- Pojavlja se skrb, če bo praksa res sledila zapisom na papirju 

Člani sveta so se seznanili s spremembami in vsebino statuta 

4. Tekoče zadeve: 

Ureditev parkirišč Vogar, Blato:  

- Projekt ureditve parkirišča je narisal Logar  



- Mišljeno je bilo od 220 – 250 parkirišč (od križišča v Blatu do rampe - po desni strani, če se pelješ 

gor); pred rampo je predvideno obračališče 

- Druga stran – proti Vogarju – bi bilo na levo  

- Označena bi bila tudi pot do Planine pri Jezeru – bližnjica  

- Zraven bi bila vrisana tudi skladišča za les (ki bi se ga dalo prekriti, če poleti ne bi bilo lesa) 

- Ko bo projekt izveden, se to parkirišče izvzame iz kartice Prijatelji Bohinja (150 €), možno bo tudi 

zapreti cesto, kadar bo polno  

Člani sveta so se seznanili s predlogom ureditve parkirišč Vogar, Blato 

 

5. Razno 

Avtobusna postaja Studor 

- sredstva so dogovorjena in potrjena na občini 

- (nov) projekt dela DRSI – direkcija za ceste  

- dogovorjeno je za ceno zemljišča s Štefletom  

- urediti je potrebno tablo »prepovedano za avtobuse« pri kozolcu (in jih preusmerit do Senožet)  

A bi se lahko naredilo kaj v zvezi s kazečimi hišami?  

- Uradni postopki so možni le, če hiša ogroža varnost 

- Na občini obstaja tričlanska komisija za te zadeve, ki pa še ne deluje  

- To je skrajni ukrep – predlaga se poziv lastniku k ureditvi perečih zadev 

Via ferata:  

- Projekt je zaenkrat padel (TNP po aktualnem zakonu ne more dati soglasja za nove poti) 

- Člani pojasnijo, da je pot tu gori že ostajala, in da gre samo za regeneracijo obstoječe poti…  

- Vprašanje je, če je ustno izročilo dovolj (Pavel na TNP povpraša, če zadostuje) 

- Tačas se lahko pripravi zapisnik z izjavami treh prič (ki bi potrdite, da pot ni nova, ampak 

obstoječa), še posebej, če se vidijo dokazi (fotografije,  

Ostalo:  

- Popraviti je treba jaške mimo Jozovca (še vedno si viški od cestišča)  

- Vprašanje: kdaj se bodo potegnili vodi in ali so bili narejeni mrtvi kraki za priklop?  

Odgovor: Rok za priklop je predviden po testiranju.  

-  Ali se bo okrog igrišča uredil plot in uredili koše za smeti?  

- Pavel Zalokar preveri koliko je bilo zbranega denarja za klopce.  

 

Predsednik KS Stara Fužina-Studor 

Pavel Zalokar 
 

 

 

 



PROGRAM FUŽINARSKI DNEVI 2017 (23.-24.06.2017) 

 

PETEK, 23.06.2017 

 Po 12h - Postavitev in gradnja talilnih peči po starem postopku  
 Ob 20h – Otvoritev Fužinarskih dnevov 2017 z zabavnim programom in 

otvoritvijo razstave  Gozdovi kranjske industrijske družbe.  

 

SOBOTA, 24.06.2017 

 Med 8.00 -9.00 - Prižig talilnih peči 

CELODNEVNO DOGAJANJE:  

 Taljenje rude, ki bo predvidoma trajalo ves dan. 
 Prikaz praženja rude 
 Prikaz kovanja volka 
 Postavitev ogljarske kope 
 Prikaz kovanja izdelkov iz železa (žeblji, noži, okraski, spominki, itd) 

 

POPOLDNE: 

 Tržnica 
 Delavnice za otroke na temo oglje – glina (ilovica) – železo 

Risanje z ogljem, ustvarjanje z glino (ilovico) –  ustvari svojega Majgɘljca, 
ulivanje svinca, opilki+magnet,...  

 Stare družabne igre za otroke in odrasle 
Škar´ice brus´t, metanje podkve in druge družabne igre  

Vožnja s konjsko opremo s fijakarjem Tinč'kom 

 Srednjeveška kuhinja  
 

Ob 17h -   Organizirano vodenje  za otroke in odrasle (Stara Fužina – 
Hudičev most – Stara Fužina, s poudarkom na fužinarstvu: Nutnica, 
pretovka, rake, žaga+mlin, Zoisov grad, ostaline Starega kladva, itd.) 

 

Ob 20h – Kresna noč in zaključek Fužinarskih dnevov ob glasbi in pijači  
 

 

 


