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Številka: 6/2020-2
Datum: 28. 10. 2020

ZAPISNIK

10. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela, ki je bila v ponedeljek, 19.
10. 2020, 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

OPRAVIČENO ODSOTEN: Klemen Noč

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

DNEVNI RED:

1. Pregled in sprejem zapisnika 9. redne seje sveta KS SJKB

2. Polletno poročilo 2020

3. Proračun 2021

4. Problematika parkiranja ob OŠ Koroška Bela in na območju celotne KS

5. Umirjanje prometa na Pionirski ulici

6. Poročili sestankov ( šport in kultura)

7. Komunalni plan za leto 2021

8. Način obveščanja in potencialno obdarovanje starejših krajanov nad 80 let

9. Aktivnosti med sejama

10. Predlog in pobude

Dnevni red je bil sprejet brez pripomb.

K točki 1:

Predsednik je opravil pregled zapisnika 9. redne seje Sveta KS. Na zapisnik ni bilo pripomb.

SKLEP:
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Svet KS je potrdil zapisnik 9. redne seje Sveta KS Slovenski Javornik-Koroška Bela.
K točki 2:

Predsednik je prebral polletno poročilo 2020. V prvem poletju je bilo porabljenih 2.104,95€ , v večjem
delu je šlo za stroške redne dejavnosti- pisarniški material, čistila, elektrika, telefon, ogrevanje,
komunala, poštnina, …
Zastavljeno  pa  je bilo vprašanje, kaj se zgodi z neporabljenimi sredstvi iz proračuna za KS konec leta.

SKLEP:
Svet KS SJ KB je potrdil polletno poročilo 2020.
Na oddelek za finance se postavi vprašanje kaj se zgodi z neporabljenimi sredstvi konec leta.

K točki 3:

Predsednik je povzel predlagani proračun za leto 2021. Za KS SJ KB je predlagani proračun v višini
9.202,50, za izvedbo protokolarnih dogodkov je planiranih 2.876,48€ , za redno dejavnost KS pa
6.326,02€ . Ugotovil je, da je za leto 2021 planiranih zelo malo sredstev za območje KS, tudi osnovna
šola naj bi prejela le 37.000,00€  za energetsko sanacijo, kar pa meni, da je premalo za dokončanje
predvidene menjave oken in fasade.

SKLEP:
Svet KS SJ KB je potrdil proračun na leto 2021.

K točki 4:

na KS smo prejeli elektronski sporočili krajana g. Bregarja in odgovor ravnatelja Roka Pekolja, ki sta
opozorila na pomanjkanje parkirnih prostorov v okolici osnovne šole Koroška Bela. Podan je bil
predlog, da se parkirišča bočno naredijo na območju nasproti OŠ ob železniški progi. Odgovor župana
Blaža Račiča je bil, da predlagani predlog ne zadosti določilom Zakona o pravilih cestnega prometa in
da je predlagano zemljišče po večini v zasebni lasti, kar predstavlja dodatno premoženjsko pravno
oviro.
Predsednik je predlagal da se ponovno posreduje pobuda, da se parkirišča uredijo na cesti proti
hrastu.

SKLEP:
Na Občino Jesenice se pošlje pobuda o preučitvi možnosti ureditve parkirišča ob cesti proti hrastu.

K točki 5:

Na KS smo prejeli dopis stanovalcev Pionirske ulice v katerem prosijo za ureditev prometnih razmer
na celotni Pionirski ulici. Opažajo, da vozniki vozijo agresivno, z veliko hitrostjo in brezobzirno.
Zaprosili so za skupni sestanek in ogled območja.
Predsednik KS je predlagal, da se na skupni sestanek povabi predstavnika policijske postaje Jesenice,
predstavnika občine, predstavnika MIR in predstavnika KS SJ KB.
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SKLEP:
Na OJ se posreduje dopis za skupni sestanek in ogled območja. Obvesti se tudi SPV, MIR in
policijsko postajo Jesenice. Gospoda Tratnika se obvesti kakšen je bil predlog KS, prav tako ga
obvestimo kakšen bo odgovor vseh vpletenih.

K točki 6:
Podpredsednik KS Marko Zupančič se je udeležil  sestanka »Priprava lokalnega programa za kulturo
občine Jesenice 2021-2024«, ki je bil 6. 10. 2020 v dvorani Kulturnega doma Julke in Albina Pibernika
na Slovenskem Javorniku. Na sestanku so bili prisotni podžupan Miha Rezar, vodja oddelka za
družbene dejavnosti  Petra Dečman in Monika Makovec ter vsi povabljeni. Predstavili so SWOT
analizo iz katere se je razvila razprava na temo kulture in kulturnih dogodkov. Marko Zupančič je na
sestanku predal idejo o gledališču na prostem v proučitev občini Jesenice.

Predsednik KS Matej Brus se je udeležil sestanka  Priprava strategije razvoja športa v občini Jesenice
2021-2024, ki je bil 5. 10. 2020 v VIP prostoru Športne dvorane Podmežaklja . Na sestanku so bili
prisotni podžupan Miha Rezar, župan Blaž Račič, vodja oddelka za družbene dejavnosti Petra Dečman
in Barbara Toman ter vsi povabljeni predstavniki športnih društev. Predstavili so SWOT analizo s
poudarkom na športnih društvih, ki naj bi vzgajala potencialne športnike. Predsednik je pričakoval
bolj inovativne podstavke in predloge. Pogovor je potekal o viziji športa za prihodnost, katere športne
aktivnosti naj bi bile prioriteta. Skupno vsem prisotnim je bilo, da na Jesenicah manjka atletska steza,
saj je atletika osnova pri vseh športih. Predsednik je postavil vprašanje glede rekreacijskega centra
Kres? Prejel je odgovor, da v letu 2022- 2023 naj bi bilo namenjenih 60.000,00€  za preureditev
obstoječega centra.

K točki 7:
Člani Sveta so na podlagi predhodnega komunalnega plana za obdobje 2020-2025 pregledali
postavke, katere so bile realizirane in katere še niso bile. Ugotovljeno je bilo, da je bilo realiziranih
malo nalog, zato le te ostanejo v komunalnem planu za obdobje 2020-2025. Dodano pa je bilo nekaj
novih predlogov.

SKLEP:
Komunalni plan za obdobje 2020-2025 je sprejet.

K točki 8:
Zaradi novega zakona o osebnih podatkih (GDPR) ni več možno pridobiti podatkov iz strani občine
Jesenice, kateri krajani spadajo v skupino nad 80 let. Da bi lahko pridobili te podatke, bi potrebovali
soglasje o uporabi osebnih podatkov  vsakega posameznika.
Predsednik KS je predlagal, da bi se na FB strani objavilo obvestilo, v katerem se povabi družinske
člane,da kontaktirajo krajevno skupnost in posredujejo osebne podatke vseh krajanov, ki so starejši
od 80 let, z namenom novoletne obdaritve. Trenutne razmere žal ne dopuščajo organiziranje
prireditev.

K točki 9:
Med sejama je bila postavljena FB stran Krajevna skupnost Slovenski Javornik Koroška Bela. Dostop
do urejanja in obveščanja imajo vsi člani Sveta in strokovna sodelavka na KS.
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Ob krajevnem prazniku so predstavniki KS in ZZ NOB položili venček v parku Talcev v spomnim padlim
borcem. Člani gasilskega društva Javorniški rovt in Koroška Bela so organizirali gasilsko vajo v
Javorniškem rovtu. Zaradi korona ukrepov so bili prisotni le izvajalci vaje.

Predsednik KS se je pogovoril z župnikom glede prekomernega zvonjenja cerkvenih zvonov. Župnik je
povedal, da je šlo za enkratni dogodek, saj je po pomoti aktiviral vse na enkrat na najvišji stopnji.
Povedal je tudi, da naj bi oseba, ki je dala pobudo o prekomernem zvonjenju pridobila podpise
krajanov ter zaprosila za skupni sestanek z župnikom in predstavnikom KS. Do tega za enkrat še ni
prišlo.

Krajan Žiga Jereb je kontaktiral pisarni KS preko elektronske pošte za pomoč pri ureditvi škarpe na
Slovenskem Javorniku.  Odgovorili smo mu, da naj svojo prošnjo posreduje direktno na komunalno
direkcijo.

Iz strani stanovalcev ceste Viktorja Svetina 6 smo bili obveščeni da imajo težave s tremi jaški za
meteorno vodo. Opazili so, da se jaški posedajo in da je začelo močno zaudarjati iz njih, prav tako so v
okolici opazili podgane. Zaprosili so za pregled jaškov in odpravo težav. Njihovo sporočilo je bilo
posredovano na komunalno direkcijo občine Jesenice.

V mesecu septembru smo prejeli elektronsko sporočilo o odlaganju betonskega ostrešja na
izogibališču nad Pristavo. Sporočilo je bilo posredovano na MIR. V mesecu oktobru smo od vodja
redarstva g. Jarkoviča prejeli telefonsko obvestilo, da so kršitelja našli, da bo celotno količino
betonskega ostrešja odstranil, prav tako pa je prejel kazen za povzročeno ravnanje.

Glede igrišča na Javorniku smo prejeli poročilo g. Mitja Blažiča, kjer je zapisal kratek povzetek
dogajanja v zvezi projekta »mladinsko ulično delo«, ki se je izvajalo do konec meseca septembra na
omenjenem igrišču.

V začetku meseca septembra je bil začasno odstranjen ekološki otok na Dobravski ulici, zaradi
stalnega odlaganja odpadkov, ki ne sodijo na ekološke otoke. Zabojnike so odstranili, postavili novo
tablo in okolico pospravili.

V oktobru smo prejeli elektronsko sporočilo krajanke Tatjane Merhar, kjer je zapisala svoje težave s
katerimi se srečuje zaradi soseda. Sporočilo so istočasno prejeli tudi na občino Jesenice.

K točki 10:
Predsednik je dal pobudo, da se na uvozu na Stransko pot postavi znak slepa ulica, saj krajani
ugotavljajo, da se veliko ljudi zmoti in obrača na koncu ulice.

Prejel je pobudo od Janeza Strleta, da se pri mostičku čez potok Bela pri gasilnem domu, na uvozu za
Potoško pot 3 premaknili ograjni steber. Prosi, da se le ta prestavi  nazaj na prvotno mesto, saj sedaj
ne more zapeljati na dvorišče z večjimi vozili.

Urška Ravnik Verbič je postavila vprašanje ali bi bilo možno pridobiti obvestilno tablo ob ekoloških
otokih, na kateri bi bilo zavedeno, da se nepravilno odlaganje kaznuje po določenem členu. Opaža, da
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prebivalci Potok nepravilno odlagajo smeti zato išče rešitev o večjem zavedanju, kako se pravilno
ločuje odpadke.

SKLEPI:
Na SPV se pošlje dopis o postavitvi znaka slepa ulica na uvozu na Stranko ulico.
Obvesti se komunalno direkcijo o težavah pri uvozu na dvorišče Potoške poti 3.
Pošlje se elektronsko obvestilo g. Šmitranu na Jeko d.o.o., kakšne so možnosti pridobitve ustrezne
table pri ekoloških otokih, kjer bi bilo napisano, da je odlaganje kaznivo.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Pripravila:
Tina Svetlin

Predsednik KS SJKB
       Matej Brus


