Zapisnik 15. seje krajevne skupnosti Stara Fužina
Datum in ura: 05.10.2017, od 19:00
Lokacija: KD Stara Fužina
Zapisnik je sestavila: Tanja Sodja
Prisotni člani sveta: Pavel Zalokar, Branko Urh, Ivanka Logar, Vito Arh, Jože Cerkovnik
Prisotni gostje: Jerica Gašperin, Bojan Traven, Robert Franjić

Dnevni red seje:
1. Potrditev zapisnika 14. seje
2. Predlogi za proračun za leto 2018
3. Tekoče zadeve
4. Razno

Potek seje:
1. Potrditev zapisnika 14. seje
Sklep 15/1: Svet KS je soglasno potrdil zapisnik 13. seje KS.
2. Predlogi za proračun za leto 2018
Torkovi večeri:
-

ostane jih 8 + tržnica
Drugo leto bo 10. obletnica Torkovih večerov (prej 5000 €, zdaj 10.000 €?)

Silvestrovanje:
-

Vito: pregleda možnosti, kako bi brez pirotehnike popestrili Silvestrovanje (lampijoni, laserski
šov, brezplačna hrana in pijača v istem znesku…)
Nabor predlogov za okrasitev v času novoletnih praznikov (kaj bi bilo novega?)

Sejnine:
-

sejnine – koliko jih bo /6 sej x/ 40 € - 3000 € letno

Pogovori z Drsi:
-

prevzame Bojan Traven

Ostali predlogi:
-

1. ureditev obvozne ceste in parkirišča v Stari Fužini: 150.000 (trg urejen 2019)
2. Rampa na Vogar-Blato (dodatna parkirišča): 100.000
3. odkup sveta (na Vorančovci – 5 lastnikov) – odkup zemljišča
4. vrtina: 16.000
5. Usmerjevalne table – pod Studorom in Stara Fužina

-

-

6. Via ferata Studor – 30.000 Ivanka Logar se pozanima in pridobi tri izjave in podpisat –
overjene na krajevni urad/upravna enota… (3 osebe, da je obstajala – tam je ena sova
uharica….)
7. Urediti pobiranje vseh smeti v Ukancu (Potrebno je uredit pobiranje smeti – recimo
gradbeni material, poleti še s kombijem (da se dvakrat na teden pobira navadne smeti)
8. Štenge na ciganski novi
9. Javna razsvetljava (stara Fužina)
10. Kapelca

3. Tekoče zadeve
Naslednja seja:
-

26.10.2017
Tema: pregled osnutka občinskega proračuna

Prošnja za finančno pomoč za pokritje cerkve pri svetemu Pavlu in pri cvetem Duhu
-

Tega vprašanja nismo rešili

Prošnja za finančno pomoč: GRS Bohinj (Stara Fužina)
-

nabirajo sredstva za nov avto
Sklep 15/2: Člani sveta KS soglasno potrjujejo finančno pomoč v znesku 1500 €

Naloge:
-

Potrebno se bo sprehodit po Stari Fužini in Studorju ter preveriti, kjer bi bile potrebne
usmerjevalne table (usmerjanje na kolesarsko in proti jezeru, pr stogovih…)

4. Razno
Zimska poledica:
-

Bi lahko na vrhu klanca psotavili kakšno kanto s peskom za posipat?

Vhod na igrišče:
-

Treba je uredit, trenutno je igrišče nedostopno (vsaj zgleda tako)

