Zapisnik 16. 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,
Darinka Kovačič
Prisotni gostje: Bojan Traven, Miro Sodja, Zdenka Mlakar

Dnevni red seje:
1. Potrditev zapisnika 15. seje
2. Predlog proračuna za leto 2018 (in odgovori na vprašanja)
3. Tekoče zadeve
4. Razno

Potek seje:
1. Potrditev zapisnika 15. seje
Sklep 16/1: Svet KS je soglasno potrdil zapisnik 15. seje KS.

2. Predlog proračuna za leto 2018
Direktor občinske uprave predstavi predlog proračuna Občine Bohinj za leto 2018. Odgovarjal je tudi
na vprašanja članov KS.
Sredstva in proračun:
-

-

-

Potrebno je povsem razjasnit kaj so namenska sredstva (razlika med cestnino in parkirnino)
Prireditve: višina sredstev je enaka kot v letu 2017
Rampa Voje –Blato: ni vključena v proračun (financirala se bo iz namenskih sredstev)
Odkup sveta – nad igriščem in med parkiriščem (ker ga ni v proračunu, lahko predstavlja
problem) – Miro Sodja predlaga, da se čim prej začnejo dogovori z Agrarno skupnostjo in da
se sredstva za rampo rezervirajo v proračunu KS za leto 2018
Urediti je treba cenovne režime parkirnin in cestnine (dolgoročno)
Vrtina: ni v proračunu
Usmerjevalne table: v proračunu za Turizem Bohinj (narediti bo potrebno pregled
manjkajočih tabel/dodatnih označb na področju Stare Fužine, Studorja, Ukanca, Vogarja)
Krajevna tabla z napisom Studor naj se premakne iz Srednje vasi proti Studorju, ker je sedaj
pogled zakrit in se je, kadar je listje na grmovju, skoraj ne opazi… (na občino se pošlje dopis,
Ivanka Logar pošlje fotografijo)
Razsvetljava v Studorju (že tri leta zapovrstjo se predlaga in se ignorira – predlagajo se
direktni pogovori z osebo, ki zavira javno razsvetljavo)

-

-

-

-

Stopnice v Stari Fužine – do naselja Mostnica: v planu renovacija ni upoštevana (velik
problem je tudi ustrezna tehnična rešitev prenove)
Rekonstrukcija ceste skozi Staro Fužino: projekt bo štartal marca 2018 - do 15. junija bo
zaprta cesta od Triglava do mostu, nato kasneje pa bo od jeseni ali pa v 2019 zaprta cesta od
Marinšča naprej (projekt z DRSI) - spodnji del (pod Blokom) naj bi bil zaključen leta 2019
Ureditev Vodnjaka na klancu: da se v plan
Vlaka - cesta od Žvan Jaka čez Glave mimo Mežnarja je povsem uničena; potrebno je pritisnit
na izvajalce – dejstvo je, da mora izvajalec pospravit za sabo (Krajevna skupnost in Občina
Bohinj morata dati poziv ali poslati odločbo; tudi Agrarna skupnost bi morala pritisnit na
gozdarja)
Kapelca na Plesmu: nekoga se zadolži, da pregleda stanje in uredi; preveri se tudi, če lahko
temu namenimo kaj sredstev
Graben od žičnice je poškodovan, če se ga ne uredi, bo še slabše
Na parkirišču v Ukancu se načrtuje tudi ekološki otok
Lokalne ceste: sredstva so bila včasih približno enako razdeljena po KS-ih, tokrat je bilo za
našo KS relativno precej manjše… zakaj ne bi bilo enakovredno razdeljeno? (ne moremo vse
sami)
Levov most – dodati 5.000 € v proračun (peskanje, pokrivanje lukenj, osvetlitev)

Člani sveta so se seznanili s ključnimi poudarki iz predloga za proračun Občine Bohinj za leto 2018
Sklep 16/2a: Tanja Sodja na občino pošlje dopis, s predlogom za premik table za Studor.
Sklep 16/2b: Občinska uprava da pobudo gozdarjem, da naj spodbudijo izvajalce k ureditvi , do
naslednjega sestanka preberemo njihov odgovor.

3. Tekoče zadeve
Pri 100 € je bilo ponarejenih
Sklep 16/3a: Člani sveta soglasno sprejmejo sklep, da se teh 100 € odpiše.
Silvestrovanje:
-

Skliče se dodaten sestanek (27.11.2017) s prireditvenim odborom , ker se povabi tudi
predstavnike občine, Dejana Klemenčiča in Gostilno Mihovc
Vito: možnost namesto ognjemeta (lampijončki, predstavitev s projekcije , z droni, lučkami… )
Lansko leto za ognjemet nismo dali nič (je častila občina)
Tanja Sodja, Bojan Traven, Vito Arh – prireditveni odbor

Sklep 16/3b: Skliče se dodaten sestanek, kjer se bodo dorekle podrobnosti v zvezi z silvestrovanjem
(dogajanje in izvedba).
Elektrika:
-

Zdenko Mlakar se zadolži, da se dogovori za novo pogodbo z najugodnejšim ponudnikom

Sklep 16/3c: Zdenka Mlakar se dogovori z novo pogodbo za dobavo električne energije.
Cerkev:
-

Pomoč pri prenovi strehe smo dali na ponovno glasovanje
2000 € sklep za plačilo strehe na cerkvah

Sklep 16/3d: Člani sveta so izglasovali, da se cerkvi odobri sredstva v višini 2000 € za obnovo strehe
na cerkvi.
Študenti:
-

-

Preberi se razliko med stroškom dela in najemom zaposlenih
Nujno je izobraževanje vseh študentov/delavcev o kraju – da jih znajo pravilno umerjat na
posamezne točke in izhodišča, o parkirnem režimu, da znajo usmerit na druge možnosti
parkiranja in tehnično – da znajo pomagati pri plačilu parkirnine
Pripomba: študent je obiskovalca usmeril na parkirišče, ni pa povedal, da mora plačat
parkirnino

3. Tekoče zadeve
-

Ferata na Studor: ugotovilo se je, da ni bila taka na mestu, kjer si jo je zamislil Pikon, ampak
je pot potekala malo bolj levo (TNP ne dovoljuje nadelave novih poti)
Mogoče bi lahko speljali kot obnovitev tematske poti (v tem primeru bi jo moralo prevzeti in
urejati planinsko društvo)
Pot na Studor is Stare Fužine: to ni uradna planinska pot in zato tudi ne velja zavarovanje (ne
sme se jo oglaševati)

Predsednik KS Stara Fužina – Studor
Pavel Zalokar

