Zapisnik 17. seje krajevne skupnosti Stara Fužina
Datum in ura: 14.03.2018, 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 zaloakr, Darinka Maraž Kikelj,
Nataša Fujs, Dušan – Palisada, Boštjan Logar, Klemen Langus, Robert Franjič, Jerca Gašperin
Dnevni red seje:
1. Potrditev zapisnika 16. seje
2. Prometni režim na cesti Voje-Vogar
3. Zaključni račun
4. Tekoče zadeve
5. Razno

Potek seje:
1. Potrditev zapisnika 16. seje
Sklep 17/1: Svet KS je soglasno potrdil zapisnik 16. seje KS.

2. Prometni režim na cesti Voje-Vogar
Pavel Zalokar poda poročilo in razlago ter izpostavi problematiko prometnega režima na cesti VojeVogar:
-

3 različice kartice: prijatelji Bohinja + Kartica gost Bohinja + domačini
Želeli bi beležiti koliko uporabnikov kartice izkoristi to možnost
Lastnik mora imeti dostop – ne glede na to ali je parkirišče zgoraj polno ali ne
Izkoriščanje kartice: taksi prevozi, oddajanje nastanitev
Če bi zapornica predstavljala problem, bi se lahko prestavila v Ukanc na parkirišče (in to ne bi
bil stran vržen denar)
Ali bo parkomat vračal drobiž?
Okviren strošek: 30.000 €

Miro Sodja predstavi splošne usmeritve umirjanja prometa v občini Bohinj:
-

dodatna parkirišča – pri Kristalu, nasproti Danice, Senožeta - vzpostavitev javnega prevoza
pripravljen bo načrt informiranja javnosti
namen je povečati kakovost bivanja stalnih gostov in domačinov

Darinka Maraž Kikelj: Predstavi podrobneje področje umirjanja prometa (dodatna razlaga različic
izvedbe zapornice: Palisada):
-

-

-

Pozdravlja odločitev glede zapornice
Kartica za domačine
Lastniki: s GSM-mom (pokličejo GSM modem) – brezpogojno odpiranje zanje – ali naj bo raje
kartica? // nadgradnja je vedno možna (člani sveta so zato, da se najprej poskusi s karticami,
pa se po potrebi nadgradi)
Kaj se plačuje: samo uporaba ceste ali se plačuje tudi parkirnina?
Ena od možnosti predvideva dve zapornici: da ni gneče, da ne pride do problemov pri
odpiranju rampe
Plačilo s kreditno kartico: brezstično plačevanje (omejitev na 15%), potrebno je zagotoviti
internetno plačevanje (terminal: 1000 €, mesečna naročnina, provizija od zneska, plačilo
interneta)
Zapornica mora omogočati jasno statistiko (konkretna)
Če je blagajna za dol – je treba narediti nekaj parkirišč, da lahko ljudje ustavijo in plačajo
Dodatna tabla, s katero bi jih (še v vasi) pravočano prestregli in jih obvestili glede zaprtega
parkirišča
Zemljišče je od Agrarne skupnosti // zgubila bo nekaj parkirišč (dobijo 20 % od neto iztržka) –
soglasje je 30 m v širini 2,5 m
Rok izdelave, ko je naročilo jasno in definirano: 45 dni od naročila

Glede na razpravo in pojasnila so člani sprejeli naslednje sklepe:
Sklep 17/2a: Člani sveta se soglasno strinjajo, da se ohranijo vse tri različice kartice.
Sklep 17/2b: Člani sveta se soglasno strinjajo, da je v primeru, da do Blata vozi javni prevoz, cena 10
€ na dan ter vsak naslednji dan 10 €.
Sklep 17/2c: Člani sveta se soglasno strinjajo, da je cena za izgubo listka 50 €.
Sklep 17/2d: Člani sveta se soglasno strinjajo, da domačini ne morejo imeti obeh možnosti (ali
telefon ali kartica.).

3. Zaključni račun
Zdenka Mlakar Zalokar predstavi zaključni račun.
Člani sveta se seznanili z zaključnim računom.

4. Tekoče zadeve
Klemen Langus predstavi poročilo o koritih Mostnice.
Člani sveta se seznanili s poročilom o koritih Mostnice.

5. Razno
Razjasnili smo tudi vprašanja glede neupoštevanja preteklih sklepov glede ukinitve kartic prijatelji
Bohinja in kartice domačin, glede problemov s padalci, in vztrajanju pri tem, da so javni prevozi
dodeljeni domačinom.
Vito Arh – predlogi:
-

odstraniti tablo na Vorančkovci (razlaga o klopcah)

-

urediti pot za invalide (čez korita Mostnice)
razmisliti o celostnem doživetju: visitor center (ne samo lokalček) - šolske skupine na primer
potrebujejo kombinacijo športnih in kulturnih doživetjih
Bojan Traven se strinja in dodaja, da je potrebno pri načrtovanju upoštevati tudi razvoj visitor
centra Planšarski muzej (kombinacija z mlinom in žago)

Predsednik KS Stara Fužina – Studor
Pavel Zalokar

