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Številka: 3/2020-2
Datum: 28. 5. 2020

ZAPISNIK

8. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela, ki je bila v ponedeljek, 21.
5. 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, Klemen Noč

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

DNEVNI RED:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje Sveta KS
2. aktivnosti med sejama
3. priprava predlogov za srečanje z vodjem komunalne direkcije g. Markljem
4. organizacija čistilne akcije v KS
5. predlogi in pobude

Dnevni red je bil sprejet brez pripomb.

K točki 1:
Predsednik je opravil pregled zapisnika 7. redne seje Sveta KS. Na zapisnik ni bilo pripomb.

SKLEP:
Svet KS je potrdil zapisnik 7. redne seje Sveta KS Slovenski Javornik-Koroška Bela.

K točki 2:

Predsednik je ponovno opozoril na slabo komunikacijo med občino Jesenice in KS. Marko Zupančič je
povedal, da so občinski svetniki obveščeni s povzetkom novic, ki jim jih posreduje Ines Dvoršak. Vse
novice so vsem dostopne na spletni strani Občine Jesenice, na FB strani in preko radia Triglav.

Aktivnosti med sejama:
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 gradnja postajališča za kolesa na Slovenskem Javorniku nasproti picerije Venezia
 razdeljevanje mask s pomočjo gasilcev
 akcija Najlepša cvetlična zasaditev
 prejeli odločbo za odstranitev smreke na Savski cesti na pobudo Branka Jeršina
 prejeli soglasje za odstranitev luči pred restavracijo PR TURIST
 prejeli zapisnik SPV
 prejeli elektronsko sporočilo krajanke Tine Urh glede ekološkega otoka na avtobusni postaji

Kogovšek
 prejeli elektronsko sporočilo Milene Klinar za postavitev znaka omejitev hitrosti v naselju

Javorniški rovt
 prejeli dopis Marka Zupančiča za postavitev varovalne ograje in ogledal v Javorniškem rovtu
 prejeli obvestilo o izvedbi sledilnega  poizkusa na območju Urbas
 prejeli elektronsko sporočilo krajana Zorana Kužeta za postavitev znakov omejitev

V času korona karantene je bilo zaznati težave z odpadki. Ljudje so pospravljali stanovanja, kleti,
podstrešja in material odnašali na eko otoke namesto v zbirni center.  Člani Sveta so si zastavili
vprašanje, kako poteka odvoz odpadkov iz ekoloških otokov in kako se odpadki ločujejo naprej, ko jih
pobere komunalno podjetje Jeko d.o.o.
Predsednik KS je povedal, da je na območju Koroške Bele še vedno velika težava s koši za smeti, saj jih
praktično ni. Na mostu čez progo po novem ni več zelenih kontejnerjev za mešane odpadke.
Strokovna sodelavka je naredila povzetek glede vrtičkov. V prihodnjih dneh se začenja podpisovanje
zakupnih pogodb. V primeru, da zakupniki ne bodo podpisali nove pogodbe, se pokliče osebe, ki so
kontaktirale KS in so zabeležene v čakalni vrsti.
Predsednik je predlagal, da se opravi skupni ogled vrtičkov.

SKLEPI:
Člani Sveta KS posredujejo sezname krajanov, ki bodo sodelovali v akciji Najlepša cvetlična
zasaditev do 30.6.2020
Strokovna sodelavka pripravi pisni odgovor za Mileno Klinar.
Prejete predloge za postavitev ograj, ogledal in znakov se posreduje na Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu (SPV).
Glede pobude go. Urh so člani Sveta prišli do zaključka, da je šlo za enkratni dogodek, glede na
splet okoliščin (praznik, lepo vreme in narcise). V primeri ponovitve  se zadeva pošlje v preučitev
pristojnim organom.
Na podjetje Jeko d.o.o. se pošlje dopis glede poteka pobiranja odpadkov.
Na eno od prihodnjih sej se povabi predstavnike Jeko d.o.o. na pogovor glede ločevanja odpadkov.

Marko Zupančič je povedal povzetek dogajanja iz občinske seje in sicer:
 participativni proračun je odpadel zaradi pomanjkanja časa in korona virus
 menil je, da participativni proračun ni porazdeljen pravično
 Matej Brus je dodal, da bo KS postala še bolj razvrednotena, menil je, da bi morala biti KS

prvo sito za oblikovanje predlogov pri participativnem proračunu
 razgrnitev koncepta kolesarskega omrežja (pozabili so na Potoke in Javorniški rovt)
 sprememba odloka o javnem redu in miru
 enosmerna pot v Vintgarju in odprtje bara na poti v strmo stran
 podano je bilo letno poročilo MIR-a in PU Jesenice
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 v načrt razvojnih programov (NRP) se je uvrstil objekt na cesti maršala Tita 78a- prostor naj bi
bil namenjen preventivnim dejavnostim (psiholog)

 začasna oprostitev najemnin v času korona virusa
 avtobusni prevozi
 avtobusno postajališča izpred občine Jesenice se postavi na Potoke

K točki 3:

Predsednik KS je predlagal, da svetniki na mail Tine Svetlin posredujejo vprašanja namenjena za vodja
komunalne direkcije za naslednjo sejo, ki bo planirana za 17. 6. 2020 ob 18.00.

SKLEP:
Člani Sveta posredujejo vprašanja iz naslova komunalne infrastrukture na mail KS. Tina Svetlin
pripravi vprašanja in jih skupaj z vabilom posreduje na komunalno direkcijo.

K točki 4:
Predsednik je predlagal, da bi se povezali z PGD Koroška Bela in župniščem ter ravnateljem OŠ in
organizirali čistilno akcijo za območje KS. Marko Mlakar se je strinjal da bi bilo potrebno očistiti
okolico samopostrežne trgovine na Javorniku. Bili so istega mnenja, da bi bilo potrebno upoštevati
priporočila NIJZ (maksimalni število ljudi je 50).
Pogovarjali so se, kako bi lahko sami kot KS brez pomoči občine organizirali čistilno akcijo.

SKLEP:
Strokovna sodelavka preveri možnosti za pomoč pri čistilni akciji iz strani občine Jesenice. Ko
prejme odgovor, obvesti člane Sveta. V primeru negativnega odgovora, se čistilna akcija prestavi
na jesen. V primeru pozitivnega odgovora, se pripravi obvestilo in obvesti društva in organizacije v
kraju.

K točki 5:

Klemen Noč je predstavil pobudo o postavitvi ogledala v križišču ceste Slavka Likoviča in Savske ceste.
Dogovorili so se, da se predstavljeni predlog posreduje na SPV.

Marko Mlakar je predlagal Srečka Juga, da bi ga povprašali za zaklepanje vrat od igrišča na Javorniku.

Predsednik je predlagal, da naj bo to tema organizacija krajevnega praznika za naslednjo sejo, ko bo
dogajanje bolj jasno.
V času karantene je strokovna sodelavka sodelovala pri pakiranju pralnih mask. Vsaka KS je dobila 50
mask dodatno, za krajane, ki jo niso prejeli. Maske se nahajajo na sedežu KS.

Urška Brglez Noč je predlagala, da se pripravi vprašanje na temo železniškega nadvoza in obnovo le
tega v križišču pri Acroniju.
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Urška Ravnik Verbič je povedala, da je bila na sestanku pri županu občine Žirovnica z vprašanjem o
odcepitvi od občine Jesenice. Sklenjen je bil dogovor, da svetnica poizve po Potokih, kakšno je
mnenje vaščanov, župan pa na občinski seji, kakšno je mnenje svetnikov.

SKLEP:
Urška Brglez Noč posreduje vprašanje glede železniškega nadvoza.

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.

Pripravila:
Tina Svetlin

Predsednik
Matej Brus


