
OBČINA JESENICE
Krajevna skupnost Slovenski Javornik Koroška Bela

Borisa Kidriča 37c, 4270 Jesenice

tel: 04 586 61 50 / fax: 04 586 61 50 / e-pošta: ks-javornik@jesenice.net
internet: http://www.jesenice.si

Številka: 24/2019
Datum: 18.6.2019

ZAPISNIK

4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela, ki je bila v
ponedeljek, 13. junija 2019, ob 18. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Cesta Borisa Kidriča
37/c, na Jesenicah.

PRISOTNI ČLANI/ČLANICE SVETA: Matej Brus, Marko Zupančič, Urška Brglez Noč,
Klemen Noč.

Opravičeno odsotna: dr. Urška Ravnik Verbič in Marko Mlakar.

Predsednik sveta KS, g. Matej Brus je pozdravil prisotne in  predlagal naslednji

DNEVNI RED:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 3. redne seje Sveta KS
2. Aktivnosti med sejama
3. Priprave na praznovanje krajevnega praznika
4. Vprašanja in pobude
5. Razno

Dnevni red je bil sprejet brez pripomb.

K točki 1:
Predsednik je opravil pregled zapisnika 3. redne seje Sveta KS. Na zapisnik ni bilo pripomb.

SKLEP:
Svet KS je sprejel Zapisnik 3. redne seje Sveta KS Slovenski Javornik-Koroška
Bela.

K točki 2:
Predsednik je poročal o aktivnostih med sejama.

http://www.jesenice.si
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V zvezi s pritožbami krajanke ge. Železnikarjeve glede vandalizma na otroškem igrišču na
Javorniku je krajevna skupnost obvestila lastnico Občino Jesenice. Na podlagi sestanka z
okoliškimi krajani smo dali pobudo za pogostejši nadzor redarstva in policije.

Na Javorniškem nabrežju so na novo postavljene svetilke javne razsvetljave. Nekaterim
krajanom lokacija svetilk ne ustreza. V prihodnje predlagamo več informacij s strani
komunalne direkcije o projektih, ki jih izvaja na terenu krajevne skupnosti saj gre za projekte,
ki so namenjeni krajanom, ki tu živijo in je prav, da se sliši njihove potrebe in jih v okviru
možnosti tudi upošteva.

Predsednik se je srečal z g. Oblakom s komunalne direkcije. Opravila sta pregled del v
krajevni skupnosti in okvirni program izvedbe za leto 2019.

Krajevno skupnost je obiskal novi direktor občinske uprave, dr. Gregor Hudrič. Predsednik
mu je na kratko predstavil krajevno skupnost in najbolj pereče probleme, ki nas čakajo.

V naselju Potoki je na novo nameščen defibrilator. Poveljnik CZ občine Jesenice, Igor Arh je
predlagal, da bi se v naselju zbrali krajani, za katere bi organizirali prikaz delovanja naprave.
Predsednik je predlagal, da svetnica dr. Urška Ravnik Verbič, predlaga način, ki bo za
krajane s Potokov najustreznejši.

Predsednik je povedal, da smo prejeli pritožbo na rabo slovenskega jezika v javnosti, in sicer
je šlo za napis Restoran SANA, na Kidričevi 13. Občinski inšpektor Gregor Jarkovič je podal
prijavo tržnemu inšpektorju. Napis je odstranjen.

Pobuda krajanke Petre Alič za zasaditev bodike ob kapelici sredi vasi je bila realizirana. Za
zasaditev bo skrbela ga. Helenka Lipovec.

V zvezi s prošnjo KS za postavitev pasjih WC-jev smo prejeli odgovor, da se pasji iztrebki
lahko odlagajo v koše za mešane odpadke.

Glede postavitve lokalnih oglasnih desk na Koroški Beli smo prejeli odgovor, da pripravimo
ponudbo lokalnega izvajalca in jo posredujemo komunalni direkciji. Za pridobitev  ponudbe se
je angažiral g. Andrej Palovšnik.

Predsednik je tudi predstavil pobudo za skupni sestanek vseh KS kjer bi pregledali popis
projektov in se uskladili glede izvedbe v posameznem letu.

Igre krajevnih skupnosti na Pristavi so bile izvedene. Udeležili so se jih predsednik Matej,
Marko Zupančič  in Urška Brglez Noč.

K točki 3:
Predsednik je poročal, da so mu v Acroniju zagotovili, da bodo še naprej podpirali našo
prireditev na Pristavi, ki jo organiziramo v počastitev krajevnega praznika. Iz pisarne se
pošlje pisna vloga ge. Katarini Čučnik na Acroni.
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Za organizacijo prireditev ima KS proračunska sredstva, poleg teh pa še donacije iz
preteklega leta v višini 600,00 EUR, ki so bila prenesena po zaključnem računu.
Prisotni člani Sveta KS so se angažirali za zbiranje dodatnih donacij, in sicer so vzeli nekaj
pripravljenih pisnih prošenj, ki jih bodo posredovali potencialnim donatorjem iz svojega
okolja. Iz naslova pisarne KS pa se vloge za donacije pošlje na naslove: Jeko, Nero steel,
Palisada in Telesat.

KS pripravi bone za toplo malico na Pristavi. Bon prejme vsak udeleženec prireditve,
nastopajoči pa prejmejo tudi po eno pijačo. Naročilnico za pijačo izda KS, za hrano pa
Acroni.

Za uvrščene na prva tri mesta v igrah (streljanje z zračno puško, met na koš, zbijanje
pločevink, prstomet, vlečenje vrvi, nogometni turnir), ki se odvijajo na Pristavi so se svetniki
KS angažirali, da bodo pri lokalnih gostincih prosili za praktične nagrade, npr. pijača za dve
osebi, pica za dve osebi, ipd. Druge nagrade pripravi KS. Medalje in pokale pripravi KS, in
sicer prosi Braneta Jeršina s Športne zveze Jesenice (pokal za nogomet, medalje za
balinanje in namizni tenis)

Predsednik prosi za donacijo v podjetju Arriva, in sicer za avtobusni prevoz godbenikov na
Pristavo. Isti avtobus ustavi tudi pred Turistom za tiste krajane, ki se ne morejo udeležiti
pohoda po Gajškovi poti in nimajo svojega prevoza. Pobere tudi člane šolskega pevskega
zbora pred šolo na Koroški Beli.

Marko Zupančič bo kontaktiral Aleša Pušavca iz PGD Koroška Bela za izvedbo gasilske
mokre vaje, ki bo letos na Koroški Beli in sporočil v pisarno KS točen kraj oziroma lokacijo
vaje in datum ter uro, da se objavi na vabilu.

Za nogometni turnir sta se angažirala Matej Brus in Janez Babič, ki bosta sestavila ekipe iz
vseh delov krajevne skupnosti.

Za položitev venčka v parku talcev se s predsednikom ZZB NOV (Božo Kramar 040-623-545)
dogovori predsednik Sveta KS. Udeležbo praporščaka zagotovi ZZB NOV, nakup venčka pa
KS. Venček položi delegacija v sestavi, člani Sveta KS in predstavniki ZZB NOV,  v petek, 6.
septembra 2019 ob 17. 30 uri k spomeniku v parku talcev na Koroški Beli.

Za otvoritev razstave v razstavnem salonu DPD, v petek 6. septembra 2019 ob 18. uri se
dogovori sodelavka za KS.

V soboto, 7. septembra je že tradicionalno organizirano srečanje starejših krajanov (80+)
v Domu Društva upokojencev Javornik. Kontakt: predsednik Marjan Veber (040-306-164) –
zagotovi prostor, pripravi kulturni program in pogostitev.

Krajevna skupnost razpošlje vabila starejšim krajanom po seznamu, ki ga pridobi od
informatikov na občini in pripravi in posreduje g. Vebru naročilnici za pogostitev (kremne
rezine in pijača) ter na sprejem dostavi in razdeli (predsednik in sodelavec za KS) darila
starejšim krajanom. Ostanek daril se shrani za obdarovanje ob koncu leta v Domu dr. Franca
Berglja.
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Svetniki zberejo ponudbe za darila v vrednosti 4 EUR od lokalnih podjetnikov. (medeni izdelki
Markelj- vpraša Matej, leseni izdelki Gašper Svetlin).

V nedeljo ob 9. uri pohod po Gajškovi poti v organizaciji DU pohodniška sekcija (kontakt
Pavel Smolej – 041-752-075). Zbor pred stavbo KS.

Na Pristavi začne kulturni program godba s himno, predsednik z nagovorom. V nadaljevanju
kulturnega programa  nastopijo šolski pevski zbor in godba skupaj, morda skeč ali glasbena
točka v izvedbi Farnega kulturnega društva.

V programu nastopajo člani KD Možnar – streljanje z možnarji.

SKLEP:
Svet KS Slovenski Javornik-Koroška Bela praznuje svoj praznik v dneh od petka, 6. do
nedelje 8. septembra 2019.

Krajevna skupnost v sodelovanju z društvi organizira prireditve:
1. v petek, polaganje venčka v parku talcev (ZZB NOV) in otvoritev razstave (DPD

Svoboda).
2. v soboto, sprejem starejših krajanov (DU Javornik),
3. v nedeljo, pohod po Gajškovi poti na Pristavo(pohodniška sekcija DU Javornik in

PD Javornik), kulturni program (Pihalni orkester in FKD ter šola Koroška Bela),
streljanje z možnarji (KD Možnar), igre(Strelsko društvo Triglav), zabava.
 gasilska mokra vaja, lokacijo, datum in uro določi PGD Koroška Bela-sporoči M.

Zupančič.

Glede pobude za podelitev priznanj krajevne skupnosti, so bili svetniki mnenja, da se do
naslednjega leta pripravi vse potrebno, pripravi kriterije za razpis, objavi razpis,  imenuje
komisijo za izbiro prejemnika priznanja, pripravi listino in organizira podelitev na proslavi.

SKLEP:
Svet KS Slovenski Javornik-Koroška Bela do naslednjega leta oziroma praznovanja
krajevnega praznika pripravi vse potrebno za podelitev priznanj krajevne skupnosti. 

K točki 4:
Svetnica Urška Brglez Noč je  povedala, da je kontaktirala g. Ilca, da bodo na VGP poskrbeli
za odstranitev drevesnega debla iz potoka Bela. Predsednik Matej Brus ji bo poslal še
fotografijo debla iz potoka Javornik, da se morda tudi tega istočasno odstrani iz struge.

Svetnico Urško Brglez Noč je zanimalo kako je z ureditvijo okolice vodotoka po izvedenih
delih, saj opaža, da je še vse razmetano, okoli ležijo deske in je videz kot, da bodo še nekaj
delali. Pozanimala se bo pri Andražu na Oddelku za okolje in prostor.

Člani Sveta KS Slovenski Javornik-Koroška Bela so se soglasno odločili, da bodo prispevali
vsak po eno sejnino za dobrodelne namene Osnovni šoli Koroška Bela za nova okna.
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Naslednja seja Sveta KS bo v sredo, 16. oktobra 2019, novoletna ali 6. letošnja seja bo v
petek, 29. novembra 2019 v posebni sobi Turista.

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

Pripravila:
Sonja Zupanc

Predsednik
Matej Brus






