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Številka: 4/2020-2
Datum: 30. 6. 2020

ZAPISNIK

9. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela, ki je bila v sredo, 17. 6. 
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, Urška Brglez Noč, Klemen Noč

OPRAVIČENO ODSOTNA: Urška Verbič Ravnik, Marko Mlakar

POVABLJENA GOSTA : direktor občinske uprave dr. Gregor Hudrič, vodja komunalne direkcije Marko
Markelj

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

DNEVNI RED:
1. Predstavitev pobud in aktualne problematike v KS  gostoma seje, g. Hudriču in g. Marklju
2. Pregled in sprejem zapisnika 8. redne seje Sveta KS SJKB
3. Aktivnosti med sejama
4. Izvedba praznika KS Slovenski Javornik-Koroška Bela v začetku septembra
5. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet in potrjen.

K točki 1:
Predsednik KS Matej Brus je predlagal, da  se pogovorijo  o vseh odprtih problemih in pobudah po
vrstnem redu.

1.  Izgradnja novega križišča in podvoza za Acroni na Koroški Beli v času sanacije železniške proge

Gospod Marko Markelj je odgovoril, da se bo proga obnavljala v prvem delu na relaciji Lesce-Podnart,
se pa sredstva še zbirajo, obnova  naj bi trajala  do leta 2023. Podvoz v križišču Koroška Bela ostaja
nerešen. Podjetje Acroni in občina Jesenice se trudita na ministrstvu pridobiti termin za sestanek.
Država naj bi financirala betonski del podvoza, Acroni pa v prvem delu priključek na križišče in v
drugem delu povezovalno cesto do valjarne. Želja je, da se v projekt izgradnje ceste mimo Turista
vključi tudi država v deležu, katerega je potrebno vlagati v državno cesto.
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2. okvirni termin izvedbe in izgradnje pločnika in prehoda za pešce Turist –ŽP

V januarju in aprilu je bil poslan poziv na državo, da se projekt Turist vključi v njihove načrte, naročilo
in izvedbo. Investicije na državni cesti vodi država, obseg del  izven ceste pa občina oz. v tem primeru
Acroni. Trenutno še niso prejeli nobenega odgovora, so pa sedaj v dogovarjanju s podjetjem Acroni,
da skupaj nastopijo na ministrstvu.

Matej Brus je opozoril, da krajani opozarjajo na težavo ozkega grla na naslovih cesta Talcev 18-20
(bivši Amerikanec) in da se lahko zgodi, da bodo cesto protestno zaprli.

Marko Markelj je povedal, da je projektna naloga potrjena, večjo skrb pa predstavlja vodovod na tem
območju, ker  pri obnovi vodovoda v Trebežu, ta vodovod ni bil obnovljen. V primeru težav na
vodovodu, bo podjetje Acroni 14 dni brez dostopa do valjarne.
Iz strani podjetja Acroni in občine Jesenice so bili izkazani interesi, ni pa še prišlo do realizacije, saj se
čaka na odgovor iz strani države glede financiranja.

Matej Brus je povzel odgovor, da v letu 2020 ne bo prišlo do obnove podvoza in ceste mimo Turista,
naj bi  se pa dela zgodila do leta 2023.

Marko Markelj je dodal, da gre za dva različna projekta, eden je vezan na železnico in drugi na cestno
infrastrukturo. Projektna naloga je pripravljena, potrjena iz  strani revizije in ministrstva, potrebne so
le še finance.

Dr. Gregor Hudrič je dodal, da smo na istem bregu, edino stvar, ki jo lahko naredijo je, da izvajajo
pritiske na ministrstvo in čakajo na zeleno luč, da se  projekt uvrsti  v državni proračun.

Urška Brglez Noč je povedala, da člani Sveta apelirajo na občino, da naj še naprej izvajajo pritiske na
ministrstvo, da se čim prej pridobijo potrebna sredstva.

3. ekološki otok in odjem smeti za mešane komunalne odpadke v Javorniškem rovtu (AP
Kogovšek)

V času 1. majskih praznikov se je zgodilo, da so bili ekološki otoki prepolni. Prejeli smo mail in
fotografijo krajanke, ki je prosila, da se kontejnerji čim prej izpraznijo. Sporočilo je bilo posredovano
na komunalno direkcijo, ki je obvestila podjetje Jeko d.o.o.. V odgovor je bila posredovano
sporočilo, da so koši izpraznjeni.
Šlo naj bi za enkratni dogodek. V takih primerih se lahko obvesti Jeko d.o.o. da izvedejo izredni
odvoz smeti.

4. postavitev dodatnih smetnjakov za mešane  komunalne odpadke/pasji wc na določenih
lokacijah KS

Matej Brus je povedal, da se je situacija glede košev za mešane komunalne odpadke na območju KS
poslabšala, saj so bili smetnjaki na črnem mostu odstranjeni. Zahteval je, na podlagi pogovorov s
krajani, da se nekaj košev postavi na novo in se s tem približa krajanom, da lahko lastniki psov
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odložijo pasje iztrebke. Strinjal pa se je, da se uvede taksa za lastnike psov, s katero bi se pokrivali
stroški odvoza odpadkov. Predlagal je, da se koši postavijo na Kresu, na bevškem polju, pri hrastu (v
bližini Petrola) in na črnem mostu, saj je na teh lokacijah veliko sprehajalcev psov.

Marko Markelj je odgovoril, da postavitev košev ne predstavlja težave, praznjenje košev  pa
predstavlja večji strošek. Predlagal je, da se uvede taksa za lastnike psov, tako kot jo imajo v drugih
občinah.

Od vodja MIR Gregorja Jarkoviča smo v preteklosti že prejeli odgovor, da se za pasje iztrebke lahko
uporablja koš za mešane komunalne odpadke.

Dr. Gregor Hudrič je predlagal, da se preveri možnosti za uvedbo komunalne takse za pse in da se na
predlaganih lokacijah smiselno postavijo novi koši za mešane komunalne odpadke oz. prestavijo že
obstoječi na bolj primerne lokacije.

Marko Markelj je opozoril, da so bili koši na območju KS v prednovoletnem času poškodovani.
Predstavnik Jeko d.o.o. Sebastijan Klukovič je v lanskem letu sestavil seznam vseh košev v občini
Jesenice. V spominskem parku talcev so bili postavljeni 3 pri vsaki klopci.  Kasneje sta bila dva
poškodovana. (vandalizem).

Matej Brus je povedal, da želijo vsaj 2 do 3 nove koše za mešane komunalne odpadke na kritičnih
točkah.

Dr. Gregor Hudrič je predlagal, da se koše na območju, kjer jih je veliko prestavi na lokacije, kjer so
bolj potrebni.

5. postavitev vadbenega parka na lokaciji teniških igrišč na Kresu

Dr. Gregor Hudrič je povedal, da so se v preteklosti na enem od sestankov županov pogovarjali o
možnostih postavitve vadbenega parka po občinah. Ideja, podana s strani predstavnikov KS Javornik
– Koroška Bela, je bila, da bi se park v občini Jesenice postavil na območju teniških igrišč na Kresu.
Znesek investicije za  postavitev parka naj bi znašal 48.000,00€ , 80% bi se dalo financirati iz LAS, za
razliko pa bi potrebovali investitorja, katerega pa niso našli. Projekt je trenutno zastal, se pa na občini
razmišlja tudi v drugih oblikah oživitve igrišč na Kresu.

Marko Zupančič je povedal, da je v preteklosti bil ponudnik za prevzem igrišč na Kresu in sicer Hasan
Karahodžić, ki pa se je po prejeti ponudbi iz strani občine Jesenice umaknil.

Matej Brus je povedal, da se je v preteklosti za prevzem igrišč v uporabo zanimalo KD Možnar iz
Koroške Bele. Ponudba občine Jesenice je bila  najem za dobo 5 let, pod pogojem, da KD Možnar vloži
v sanacijo lastna sredstva in čas, kar pa se KD Možnar ni zdelo rentabilno. Predsednik je predlagal
direktorju, da ponovno pregledajo možnosti, če bi se dalo igrišča v uporabo za daljše časovno
obdobje.

Dr. Gregor Hudrič je povedal, da se bo pozanimal na oddelku za okolje in prostor.
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Mišljenje Marka Marklja je bilo, da naj bi vsak ponudnik predstavil  svojo ponudbo, ponudbe se oceni
in izbere najboljšo. Smiselno bi bilo, da se začne izkoriščati prostor, ki je na voljo. Povedal je, da so
meje urejene in cesta občinska.

Dr. Gregor Hudrič je predlagal, da se interesente za najem igrišče povabi na sestanek na občino, saj si
želijo, da se igrišča ponovno uredijo.

Marko Zupančič je povedal, da je Farno kulturno društvo imelo idejo, da bi na območju poleg igrišč-
pod skakalnico postavilo gledališče na prostem.

Matej Brus je rekel, da bo obvestil vse osebe, ki so v preteklosti že izkazale interes.

6. zamenjava neustreznih nadstrešnic na AP Potoki

Na AP Potoki se prestavi nadstrešnica, ki se sedaj nahaja pred stavbo občine Jesenice. Dela so v teku.

7.  dodatno avtobusno postajališče/obračališče Mlaka v Javorniškem rovtu

Matej Brus je povedal, da je prejel kar nekaj vprašanj, zakaj avtobus vozi le do Pristave in ne do
Mlake, kjer stanuje kar nekaj otrok, ki čakajo na šolski avtobus. Odgovoril je, da je Pristava zadnje
uradno postajališče in izvajalec ne sme peljati do Mlake, ker bi bil v prekršku.
Postavil je vprašanje ali se občina Jesenice strinja, da se postavi dodatno avtobusno postajališče za
šolske prevoze?
Iz strani Arriva d.o.o. je bilo preverjeno, da avtobus tam lahko obrača, gre pa za dodatnih 300 metrov
daljša pot v eno stran.
Marko Markelj je odgovoril, da bi bila možnost, vendar bi bilo potrebno urediti obračališče, tako kot
je potrebno, odkupiti del zemljišča od g. Noča in v letu 2021 naročiti projektno dokumentacijo.

8. postavitev dodatnih ogledal ter prometnih znakov za omejevanje hitrosti v Javorniškem rovtu
in na Slovenskem Javorniku

Prejeli smo zapisnik SPV, kjer so bili podani odgovori.
Marko Zupančič je postavil vprašanje glede postavitve ogleda pri gasilnem domu v Javorniškem
rovtu.
Marko Markelj je odgovoril, da občina ne bo postavila ogledala, ker gre za priključek iz privatnega
zemljišča na občinsko cesto, lahko pa ga postavi lastnik priključka, občina pa izda soglasje za poseg v
varovalni pas ceste.

9. Kdaj se bodo izvajala dela na gozdni cesti proti Križevcu?

Marko Markelj je odgovoril, da so dela končana.

10. Naselje Potoki in izgradnja kanalizacije?

Matej Brus je postavil vprašanje v imenu Urške Ravnik Verbič in sicer:
Ali morajo krajani v naselju zgraditi male čistilne naprave, če nimajo kanalizacije in to do leta 2021?
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Marko Markelj je odgovoril, da to drži.
Povedal je, da so Potoki ena od aglomeracij, ki mora imeti zgrajeno kanalizacijo, zaključeno s čistilno
napravo, vendar v kolikor presega strošek izgradnje kanalizacije, trikratni strošek izgradnje malih
čistilnih naprav , kanalizacije ni potrebno zgraditi in morajo lastniki objektov zagotoviti čiščenje z
malimi komunalnimi čistilnimi napravami  ali nepretočnimi greznicami pod določenimi pogoji.
Projekt kanalizacije je bil narejen pred leti, projektna vrednost je bila ocenjena na 700.000,00€ , kar je
višja cena kot trikratni strošek izgradnje malih čistilnih naprav.
V preteklosti dva krajana nista podpisala služnostne pravice, s tem niso pridobili gradbenega
dovoljenja in se projekt ni izpeljal.
Povedal da, da je v delu operativni program, ki bo na programu na septembrski seji občinskega sveta.

Dr. Gregor Hudrič je povzel, da bo na občini potrebno pripraviti informacije za krajane, kje bo
potekala kanalizacija, kaj bo potrebno narediti krajanom, tam kjer je ne bo in do kdaj.

11. Kdaj se bodo postavili zabojniki za smeti na počivališču na koncu Potokov?

Marko Markelj je predlagal, da se na tem odseku postavi zaščitna ograja in da se parkirišče ne
uporablja več.

12. Nerešena problematika otroškega igrišča na Slovenskem Javorniku

Matej Brus je razmišljal o skrajnem ukrepu, da se igrišče zapre.

Dr. Gregor Hudrič je povedal, da so v tem letu namenili nekaj sredstev za poulično delo, za kar je
zadolžen Mladinski center Jesenice, ki bo 2x tedensko obiskoval igrišče in poskušal z animacijo otrok
in mladine.
Matej Brus je predlagal, da se obvesti vlagatelje pobud z informacijo o novem pristopu na igrišče.

13. Koliko oseb je predvideno na en zabojnik 1100l?

Marko Markelj je odgovoril, da ni normativa. Če je smeti več, kot jih gre v zabojnik, se namesti
dodaten zabojnik. Za bolj konkretne odgovore naj bi se obrnili na Jeko d.o.o.

Matej Brus je predlagal, da se pošlje na Jeko d.o.o. dopis za postavitev dodatnega zabojnika v
Javorniškem rovtu.

K točki 2:
Predsednik je opravil pregled zapisnika 8. redne seje Sveta KS. Na zapisnik ni bilo pripomb.

SKLEP:
Svet KS je potrdil zapisnik 8. redne seje Sveta KS Slovenski Javornik-Koroška Bela.
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K točki 2:

Aktivnosti med sejama:
 vrtički- čakamo še podpis 2 pogodb, ostale so vse podpisane
 posredovani so bili vsi prejeti predlogi na SPV
 akcija Najlepša cvetlična zasaditev se je podaljšala do 31. 7. 2020
 priprava vprašanj za junijsko sejo

K točki 3:

Glede organizacije krajevnega praznika je predsednik KS predlagal, da se začne priprava krajevnega
praznika, pri predpostavki, da bo dovoljeno druženje do 500 ljudi.
Krajevni praznik, naj bi se odvijal po utečenem urniku, tak kot pretekla leta.
Naloga strokovne sodelavke je priprava povabila društvom k soustvarjanju programa za krajevni
praznik, rezervacijo pihalnega orkestra Jesenice- Kranjska Gora, predsednik pa posrbi za rezervacijo
prostora na Pristavi in avtobusni prevoz do Pristave in nazaj.

SKLEP:
Če bo dovoljeno zbiranje ljudi do 500 oseb, se krajevni praznik organizira in izpelje. Za pripravo
vabila k sodelovanju, rezervacijo pihalnega orkestra Jesenice kranjska Gora poskrbi strokovna
sodelavka, predsednik KS poskrbi za organizacijo avtobusnega prevoza in rezervacijo prostora na
Pristavi.
V primeru zaostrovanja pogojev zaradi Korona virusa krajevni praznik odpade.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Pripravila:
Tina Svetlin

Predsednik KS
Matej Brus


