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ZAPISNIK

5. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela, ki je bila v
ponedeljek, 21. 10. 2019, ob 18. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Cesta Borisa Kidriča
37/c, na Slovenskem Javorniku.

PRISOTNI ČLANI/ČLANICE SVETA: Matej Brus, Marko Zupančič, Marko Mlakar, Urška
Brglez Noč, dr. Urška Ravnik Verbič,

PRISOTNI POVABLJENI: župan Blaž Račič, podžupan Miha Rezar, ravnatelj OŠ Koroška
Bela Rok Pekolj

Opravičeno odsoten: Klemen Noč

Predsednik sveta KS, g. Matej Brus je pozdravil prisotne, predstavil strokovno sodelavko
Tino Svetlin  in  predlagal naslednji

DNEVNI RED:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 4. redne seje Sveta KS
2. Umik energetske sanacije NOB dela šole Koroška Bela
3. Parkirišče OŠ Koroška Bela
4. Problematika otroškega igrišča Javornik (vandalizem in hrup)
5. Aktivnosti med sejama
6. Razno

Dnevni red je bil sprejet brez pripomb.

K točki 1:
Predsednik je opravil pregled zapisnika 4. redne seje Sveta KS. Na zapisnik ni bilo pripomb.

SKLEP:
Svet KS je sprejel Zapisnik 4. redne seje Sveta KS Slovenski Javornik-Koroška
Bela.

http://www.jesenice.si
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K točki 2:

Predsednik Sveta KS je na grobo predstavil trenutno stanje osnovne šole Koroška Bela, kaj
bi bilo nujno narediti pri začetni sanaciji, da zagotovimo našim otrokom normalne razmere za
bivanje v šoli. V predlogu proračuna za leto 2020 niso predlagana sredstva v višini
278.000,00, kar je bilo v preteklosti rečeno, da bo šola prejela, vendar le okoli 30.000,00€

Župan Blaž Račič je povedal, da proračun za leto 2020 še ni sprejet, da bo na decembrski
seji, trenutno še zbirajo predloge.

Predsednik Sveta je izpostavil, da vidi možnost pridobitve sredstev iz naslova sanacije
bazena.

Blaž Račič je povedal,  da v proračunu za leto 2020 sredstev za sanacijo šole ni predvidenih,
razlog pa je, da trenutno za to ni denarja.
Odločili so se za sanacijo bazena, ker se krajani mesta Jesenic premalo gibljejo.
Veliko sredstev je trenutno namenjenih obnovi Ruardove graščine, gre za projekt, ki je v teku
in ga je potrebno dokončati.

Predsednik Matej Brus je povzel, da pri vseh opisanih projektih bi bila obnova šol najbolj
smotrna, saj bi Občina Jesenice nemudoma začela varčevati  pri kurjavi.

Prejel je besedo Rok Pekolj ravnatelj osnovne šole, ki je natančno opisal celotno slabo stanje
osnovne šole. Na konkretnih primerih je opisal, kje so težave, kako se spopadajo z
razpadajočo stavbo in kako vsi zaposleni po svojih najboljših močeh pomagajo, da bi se
otroci čim bolje počutili v šoli. Veliko pomaga podjetje Acroni, za kar so mu izredno hvaležni.
V letu 2020 bi bila nujna vsaj izolacija in menjava strehe.

Matej Brus povedal, da je tudi predsednik Sveta staršev Tomaž Zaveljcina povedal, da tudi
starši govorijo, da so otroci nezadovoljni s  stanjem šole.

Rok Pekolj je izpostavil, da se v šoli izvaja pedagoški proces in da je Sloveniji cc 450 šol in
vse na isti način sodelujejo na nacionalnem preverjanju znanja. Podatki so tajni, vendar pa je
v preteklosti ena nevladna organizacija dosegla, da se podatki javno objavijo in da se naredi
lestvica osnovnih šol v Sloveniji. Osnovna šola Koroška Bela je v prvi četrtini po rezultatih iz
nacionalnega preverjanja znanja. Pravi, da kot krajan, mu res ni vseeno za osnovno šolo.

Blaž Račič pravi, da se zavedajo vsega tega, pravi da je veliko infrastrukture v podobnem
stanju in da enostavno ne ve kje začeti, kje vzeti, saj so sredstva omejena. Kar se pa
interesov zaposlenih tiče, pa se strinja da so legitimni.

Rok Pekolj je povedal še svoje mnenje kar se tiče obnove bazena in če mora izbirati med
obnovo bazena ali obnove OŠ , za njega to sploh ni vprašanje.
Bazen prinese tudi dodatne stroške, saj se z vstopnino in subvencijami, če so, ne more
pokriti. Na Jesenicah imamo veliko nezdravih ljudi, vendar to ni posledica bazena, vendar
napačne odločitve ljudi za nezdravo življenje. Potrebno bi bilo ljudi ozavestiti in izobraževati,
da morajo sami poskrbeti za svoje kvalitetno življenje.
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Župan odgovarja, da je bazen zelo potratna zadeva, da je na voljo občanom tri mesece stane
od 80.000,00-90.000,00€, zaradi velike izgube vode. Potrebno se je vprašati ali se otrokom
sedaj vzame še bazen.
Marko Mlakar je vprašal ali so projekti pripravljeni tako, da bo vsaj bazen pozimi pokrit, da se
ga lahko uporablja celo leto.
Župan odgovarja, da je potrebno pripraviti projekt v celoti, kaj točno je potrebno urediti. Ideja
je taka, da se uredi kompleks z različnimi bazeni (letnim, zimskim) in fitnes centrom,
savnami..

Matej Brus je naredil povzetek, da je za KS bolj smotrno investicijo, ki je namenjena za
obnovo bazena  porabiti za vsaj nujno  sanacijo OŠ Koroška Bela.

Besedo je dobil Marko Zupančič, ki je obširno opisal dogajanje na  občinski seji in pogovorov
o predlogu proračunu 2020. Zaključil je, da se mu zdi bolj pomembno, da se sredstva, ki so
namenjena za investicijo v bazen porabijo za investicijo v osnovno šolo Koroška Bela, za
drugo leto pa se planira, da se potrebna sredstva, ki se jih potrebuje za bazen, leta ta tudi
pridobi.
Rok Pekolj je dodal, da je resnično nujno potrebno  v letu 2020 zamenjati streho, investicija bi
bila cca 25.000,00€, vračilna doba 1 leto in toplotna izolacija strehe prav tako cca 25.000,00€
vračilna doba 3,1 leto. Projektni so v celoti pripravljeni, potrebuje se le sredstva in izvajalca.

Predsednik je zaključil prvo točko , s pozivom vseh članov, da naj se najde kompromisna
rešitev za Osnovno šolo Koroška Bela.
Župan se je zahvalil za iskrena stališča in potrdil, da bodo zadevo še enkrat preučili.

SKLEP:
Poziv članov Sveta KS, da naj se najde kompromisna rešitev za nujno sanacijo
osnovne šole Koroška Bela.

K točki 3:

V preteklosti na sejah je že bila tema parkiranje pri OŠ Koroška Bela, vendar se na to temo
še nič ni spremenilo. S strani krajanov, je ta tema še vedno pereča, saj v času govorilnih ur,
in drugih obšolskih dejavnosti ni možno najti parkirišča. S to težavo se srečujejo tudi
zaposleni, saj  veliko zaposlenih prihaja na delovno mesto iz oddaljenih mest. Kot gost je bil
na seji navzoč g. Markelj, vendar je bil njegov odgovor vedno, da ni denarja.
Predsednik pravi, da obstajajo rešitve, ki ne potrebujejo veliko denarja, nekaj kamionov
materiala, spremembo  kategorizacije ceste  in pravo prometno ureditev. Gre za odsek ceste
čez črni most, kjer se trenutno nahaja hlodovina- tam bi lahko uredili parkirišča.
Drugi predlog je podal ravnatelj Rok Pekolj, da bi se uredila parkirna mesta nasproti osnovne
šole, poleg železniške proge, med brezami.

Župan odgovarja, da ni premalo parkirnih mest, ampak  preveč avtomobilov. Župana moti pri
vsem tem, da ko kupimo avto imamo v glavah tudi to, da nam avtomatično poleg, pripada
tudi javno parkirno mesto. Je mnenja, da je potrebno razmišljati drugače in postaviti najprej
skupnost na prvo mesto in šele potem nas. Potrebno bi bilo bolj uporabljati javni prevoz oz.
se na pot odpraviti peš. Podan je bil predlog za uporabo parkirišča pri železniški progi,
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vendar ravnatelj odgovarja, da je to od šole oddaljeno slab kilometer, predsednik Sveta pa je
zatrdil, da je cesta zelo nevarna.
Župan odgovarja, da bi bilo parkirišče namenjeno zaposlenim in da bi bilo smiselno, da so
učitelji zgled otrokom in naj hodijo peš.
Ravnatelj je mnenja, da zaposlenemu, ki se pripelje iz Rateč ne morem reči, da naj parkira
na železniški postaji, potem pa se sprehodi še slab kilometer.
Pravi, da bi bilo smiselno najti rešitev s pomočjo oz. idejo, kako se takih problemov lotevajo v
tujih mestih, ki so podobna Jesenicam.
Je mnenja, da Koroška Bela potrebuje dodatna parkirna mesta, okoli osnovne šole in
trgovine.
Matej Brus se strinja z ravnateljem in pravi, da je potrebno najti kompromis, kako pridi do
rešitve. Potrebno bo urediti urbanizacijo, saj so se časi, ko so bili zgrajeni bloki in potrebe po
parkiranju možno spremenili.

SKLEP:
Dodatnih parkirnih mest ni predvidenih, možna bi bila ureditev dodatnih parkirnih
mest na predlagani lokaciji, ob vzporedni glavni cesti čez črni most.

K točki 4:

Na krajevno skupnost smo prejeli pobudo-vprašanje stanovalcev iz ceste Alojza Travna 23 v
povezavi z vandalizmom, hrupom in otroških igriščem na Slovenskem Javorniku. Imeli smo
ogled, prisoten je bil predsednik KS, vodja oddelka MIR g. Omerzel in predstavnik policije g.
Kokalj ter stanovalci.
Odgovor je bil, da nimajo nobene podlage za sankcioniranje, ker gre za mladoletne osebe.
Alternativna pot bi bila, da bi se povezali z mladinskim centrom Jesenice, da bi s pomočjo
različnih dejavnosti prišli do pozitivne rešitve. Predstavljen je bil primer peke palačink.

Podžupan Miha Rezar je povedal, da pozna delo street work in predlagal, da se najde nekaj
sredstev v proračunski postavki in poišče nekaj mladih, ki imajo izkušnje s takim delom, da bi
poizkušali pristopiti do mladih in rešili trenutne probleme. Z mladinskim centrom Jesenice, se
trenutno ni mogoče pomagati, ker imajo kadrovske težave, lahko bi pa pomagali pri
organizacijskih delih.

Matej Brus ne vidi rešitve v zaklepanju igrišča, ampak se strinja, da je potrebno poiskati eno
alternativo. Rok Pekolj je dodal, da ne vidi težavo v otrocih, ampak v stanovalcih. Potreben je
pravilen pristop do otrok in s pravo besedo začeti pogovor. Otroci so obiskovalci OŠ Koroška
Bela in pravi, da v šoli nimajo z njimi težav.
Marko Zupančič se strinja, da je potrebno na igrišče priti tudi kdaj pa kdaj s starši ali starimi
starši, ne pa da so otroci prepuščeni sami sebi.
Verjame, da gospa in gospod  Železnikar pritiskata na  Občino, da je potrebno nekaj urediti,
če ne,  naj se igrišče zapre. Vidi eno rešitev tudi v tem, da se v dogajanje vključijo tudi starši
in skupaj z otrokom pridejo pogledat, kaj se na igrišču dogaja in kako se otroci obnašajo.
Predsednik je predlagal, da se člani sveta in ravnatelj osnovne šole dogovorijo in se skupaj
odpravijo na pogovor z mladimi, ko bodo ponovno težave. S tem želijo problematične otroke
le s pomočjo pogovora opozoriti na pravilno obnašanje in ravnanje z javno lastnino.
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SKLEP:
Do naslednjega poletja, je potrebno najti konkretno rešitev. Predsednik, ravnatelj in
člani Sveta s krajani, se dogovorijo za skupni pogovor z mladino na območju igrišča.

K točki 4:

V času med sejama, je bila na Koroški Beli prireditev postani Franc Košir za en dan, katere
organizator je bil KD Možnar, skupaj s pomočjo PGD Koroška Bela in občino Jesenice.
krajevna skupnost je pomagala z naročilnico v višini 100,00€, strokovna sodelavka Tina
Svetlin pa je na prireditvi opravljala vlogo informatorke.

Za krajevni praznik pa smo imeli smolo zaradi dežja, zato je bila prireditev prestavljena na
22.09.2019, ker smo želeli vsaj deloma pogostiti krajane s ričetom, športnimi igrami v
sodelovanju z DU Javornik in zabavo v družbi Hajnija. Prireditve se je udeležilo cca 100 ljudi.
Ostale aktivnosti v okviru krajevnega praznika, pa so bile speljane v petek 06. 09. 2019,  ko
smo imeli gasilsko vajo in odprtje razstave, kjer je razstavljal Nik Bertoncelj, v soboto
07.09.2019 pa smo skupaj z DU Javornik izpeljali srečanje s starejšimi krajani, kjer so bili
postreženi s kapljico, kremno rezino, za darilo pa so prejeli med.

Predsednik je v tem času tudi opravil dva ogleda- prvi je bil s krajani na Javorniku v bližini
igrišča, kjer je bil ponovno problem hrup in vandalizem.
Drugi ogled pa se je zgodil pri družini Frelih, kateri želijo postavitev vodo odbojne ograje, saj
so sami že financirali obnovo opornega zidu in si želijo, da voda ki zastaja na cestišču ne bi
škropila njihove fasade. Pobuda je bila poslana na občino Jesenice, čaka se odgovor.

V času dopust je potekala tudi akcija Najlepši balkon v občini Jesenice.
Člani Sveta so bili iz pisarne KS obveščeni o sami akciji, vendar odziva žal ni bilo, razen
Marko Zupančič je iz Javorniških rovt posredoval dva predloga.
Da bi bili vključeni tudi ostali krajani je strokovna sodelavka sama pridobila dovoljenja in
fotografije ter jih posredovala na občino Jesenice. Vsi posredovali predlogi so prejeli darila.

 Župan je na to temo povedal, da gre pri tej akciji za odnos do svojega kraja in da vsak lahko
doda kamenček v ta mozaik.

Predsednik je povedal, da se lahko pohvali z delovanjem KS, da prihaja do povezanosti med
društvi, kar pomeni da delamo dobro.

Rok Pekolj je povzel, da je ponosen na prireditve, ki se dogajajo na Koroški Beli.

Matej Brus je opozoril na smeti, ki se pojavljajo na Potokih pri spomeniku NOB. Moti ga, da je
odgovor občine Jesenice, vedno da ni denarja, ko gre za nove investicije. V KS potrebujemo
nekaj koš za smeti in koše za pasje iztrebke.

Marko Zupančič je izpostavil na slabo komunikacijo med predstavniki KS in občino Jesenice.
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Urška Verbič Ravnik je kot predstavnica Potokov izpostavila dve vprašanji. Zanima jo, kaj se
dogaja z avtobusnimi postajami ali je možnost, da krajani sami obnovijo avtobusni postaji? Ali
to sploh smejo?
Drugo vprašanje pa je ali je možno, da se Potoki odcepijo iz občine Jesenice saj so mnenja,
da imajo več možnosti, če se priključijo občini Žirovnica, prav tako so iz občine Žirovnica
izrazili interes, da se Potoki priključijo občini Žirovnica.

Župan odgovarja, kar se tiče avtobusnih postaj, da je v teku projektna naloga, kaj je potrebno
narediti, da se postaja uredi.

Matej Brus je mnenja, kar se tiče odcepitve, da je to pravno vprašanje.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Pripravila:
Tina Svetlin

Predsednik
Matej Brus




