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Številka: 1/2020-2
Datum: 9. 3. 2021

ZAPISNIK

11. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela, ki je bila v četrtek, 4. 3. .
2021, ob 18. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Cesta Borisa Kidriča 37/c, na Slovenskem Javorniku.

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

OPRAVIČENO ODSOTEN: Urška Brglez Noč, Marko Mlakar

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

DNEVNI RED:

1. Pregled in sprejem zapisnika 10. redne seje sveta KS SJKB

2. Informacija o zaključnem računu 2021

3. Poročilo o delu Sveta KS

4. Program dela Sveta KS za leto 2021

5. Aktivnosti med sejama

6. Predlogi in pobude

Dnevni red je bil sprejet brez pripomb.

K točki 1:
Predsednik je opravil pregled zapisnika 10. redne seje Sveta KS. Na zapisnik ni bilo pripomb.

SKLEP:
Svet KS je potrdil zapisnik 10. redne seje Sveta KS Slovenski Javornik-Koroška Bela.

K točki 2:
Predsednik je povedal, da so bili dogodki zaradi epidemije Covid-19 v letu 2020 odpovedani, kar se je
opazilo tudi v zaključnem poročilu za leto 2020. Na kratko je povzel celoten zaključni račun in s tem
seznanil člane Sveta.

SKLEP:
Svet KS SJ KB je prejel informacijo o zaključnem poročilu za leto 2020.
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K točki 3:
Predsednik je povzel pripravljeno poročilo o delu Sveta za leto 2020. Člani Sveta so le tega prejeli
preko elektronske pošte. Na pripravljeno poročilo ni bilo pripomb, le to je bilo sprejeto.

SKLEP:
Svet KS SJ KB je potrdil Poročilo o delu Sveta za leto 2020.

K točki 4:
Na seji Sveta so predsednik in prisotni člani Sveta KS oblikovali Letni delovni načrt za leto 2021.
Sestavljen je bil na podlagi, da bodo vsi dogodki speljani. Vse pa je odvisno od trenutnih  razmer
glede epidemije. Strokovna sodelavka bo LDN uredila in ga posredovala članom Sveta v pregled.

SKLEP:
Oblikovan letni delovni načrt za leto 2021. Strokovna sodelavka ga uredi in posreduje članom Sveta
po elektronski pošti.

K točki 5:
Predsednik je predstavil in povzel glavne teme, ki so jih obravnavali na sestanku, ki je bil 20. 1. 2021 v
OŠ Koroška Bela skupaj s predstavniki Občine Jesenice, Civilno zaščito, OŠ Koroška Bela in
posameznimi krajani.
Povzel je tudi glavne teme sestanka, ki se ga je udeležil 3. 3. 2021 na Občini Jesenice, glede plazu nad
Koroško Belo.  V letu 2021 naj bi se postavila vsa potrebna oprema za mobilni sitem alarmiranja.
Občina Jesenice pripravlja potrebno dokumentacijo in finančna sredstva, katera naj bi uredila z
rebalansom.  Projekt bo realiziran, če bodo občinski svetniki potrdili rebalans.
Udeležil se je sestanka, ki ga je organiziral Ragor, glede markiranja pohodnih poti. Prisotni so bili
Robert Sušanj, Ambrož Černe in Matej Brus. Podan je bil predlog za markiranje poti na Malnež in pot
na Debelo Brdo čez Alniče.

K točki 6:
Podpredsednik KS Marko Zupančič je povzel pobudo, ki je bila dana glede cestne svetilke pri
Kogovšku. Povedal je, da so pobudo dali že v letu 2013 in da je bil odgovor negativen. Zanimalo ga je,
ali je bil posredovan odgovor g. Marklju za postavitev solarne svetilke na tem območju.
Odgovor je bil podan, odgovora še nismo prejeli.
Člane Sveta je seznanil glede pluženja snega na območju Javorniškega rovta. Ne strinja se z načinom
pluženja glede nekategoriziranih cest, saj nekatere se plužijo druge pa ne. Bil je na pogovoru pri
direktorju komunalne direkcije, vendar se z odgovorom ne strinja.
Bil je tudi na sestanku glede spremenjenega režima v času narcis meseca maja. Cesta v jeseniške in
javorniške rovte naj bi bila zaprta, organiziran pa naj bi bil avtobusni prevoz, pri urejanju prometa pa
naj bi pomagali prostovoljni gasilci.
Prejel je tudi obvestilo krajanke Petre Alič, glede obletnice Pavla Zidarja, ki bo v letu 2022.
Predlagal je, da se preveri kdo upravlja spominsko sobo in ali bi lahko v času krajevnega praznika
uredili dneve odprtih vrat.
Na mail KS je posredoval tudi pobudo iz strani krajanov za postavitev odbojne zaščitne ograje s
fotografijami, za katere prosi da se posredujejo na komunalno direkcijo.
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SKLEP:
Strokovna sodelavka preveri kdo upravlja spominsko sobo Pavleta Zidarja in posreduje odgovor
članom Sveta. Na komunalno direkcijo se posreduje pobuda za postavitev odbojne ograje v
Javorniškem rovtu.

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Pripravila:
Tina Svetlin

        Matej Brus
Predsednik KS SJKB


