
OBČINA JESENICE
Krajevna skupnost Slovenski Javornik-Koroška Bela
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Številka: 9/2019
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ZAPISNIK

konstitutivne seje Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela, ki je

bila v sredo, 9. januarja 2019, ob 17. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Cesta Borisa

Kidriča 37/c, na Jesenicah.

PRISOTNI ČLANI/ČLANICE SVETA: Marko Zupančič, dr. Urška Ravnik Verbič,

Matej Brus, Urška Brglez Noč, Marko Mlakar in Klemen Noč.

OSTALI PRISOTNI: Maja Otovič, dosedanja predsednica Sveta KS in Martina

Hrovat,  predstavnica Občinske volilne komisije.

Predsednica sveta KS v prejšnjem mandatu, Maja Otovič je pozdravila prisotne in

predlagala naslednji

DNEVNI RED:
1. Poročilo občinske volilne komisije (poroča Martina Hrovat).

2. Potrditev mandatov svetnikov KS.

3. Izvolitev predsednika in podpredsednika Sveta KS.

4. Imenovanje podpisnikov finančnih dokumentov KS.

5. Razno.

http://www.jesenice.si
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Dnevni red je bil sprejet brez pripomb.

Ga. Otovič je najprej dala besedo predstavnici občinske volilne komisije, Martini

Hrovat.

K točki 1:
Predstavnica občinske volilne komisije, Martina Hrovat je podala poročilo o poteku

volitev ter poročilo o dokončnih volilnih izidih. Poročilo občinske volilne komisije je

priloga št. 1 tega zapisnika. Na poročilo ni bilo pripomb. Predstavnica OVK je

izvoljenim članom čestitala za izvolitev.

SKLEP:
Člani sveta KS Slovenski Javornik Koroška Bela so soglasno potrdili Poročilo

občinske volilne komisije o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na

območju občine Jesenice, številka 040-1/201/8, z dne 21. 11. 2018, ki je

priloga tega zapisnika.

K točki 2:
Dosedanja predsednica se je zahvalila predstavnici OVK za podrobno poročilo. V

nadaljevanju je novoizvoljenim svetnikom čestitala in povedala, da je o delu sveta KS

v preteklem mandatu na spletni strani http://www.ks-sjkb.si/ objavljeno Poročilo o

delu Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik-Koroška Bela. Za leto 2019 je svet

KS pripravil komunalni in finančni plan. Oba dokumenta obravnava tudi Svet za

varstvo uporabnikov javnih dobrin (SVUJD), ki ga sestavljajo predsedniki svetov vseh

krajevnih skupnosti v občini, udeležujejo pa se ga tudi župan, direktorica in vodje

oddelkov Občine Jesenice. Tam se medsebojno usklajuje in dogovarja o načrtih,

financiranju, projektih ipd. SVUJD se sestaja dvakrat letno.

 Poudarila je, da je svet KS v preteklih mandatih v prvi vrsti deloval v dobro krajanov

in ne strankarsko. V veliko pomoč pri delu  ji je bil podpredsednik, Marko Zupančič,

kateremu se je ob tej priložnosti zahvalila za preteklo dobro sodelovanje in aktivno

http://www.ks-sjkb.si/
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udeleževanje raznih sestankov in članstvo v komisijah. Oba bosta v tem mandatu

tudi občinska svetnika, poleg še petih drugih krajanov naše KS.

Na željo nekaterih svetnikov je predstavila prioritete iz komunalnega plana za leto

2019, ki je priloga št. 2 tega zapisnika.

Poudarila je, da je zelo ponosna na projekt Trebež in otroška  igrišča. Trebež je bil

dolga leta v komunalnem smislu zapostavljen zato je ta uspeh še toliko večji. Prav

tako so otroška igrišča (Pristava, Koroška Bela, Slovenski Javornik) pridobitev za

krajevno skupnost, saj javnih otroških igrišč praktično ni bilo. Žal pa so ponekod že

problemi z vandalizmom.

Svetnik Marko Zupančič je povedal, da je bil Svet KS Slovenski Javornik-Koroška

Bela tudi v prejšnjem mandatu okrnjen, saj v volilni enoti, ki obsega naselje Potoki ni

bilo kandidatov in posledično ni bil izvoljen član v svet KS. Zaradi navedenega ni bilo

ustreznega pretoka informacij med krajani iz navedenega naselja in krajevno

skupnostjo. Člani sveta KS so se odločili, da to omogočijo na neformalen način in so

preko zbora krajanov imenovali osebo, ki bo v tej vlogi vabljena na seje sveta KS. To

je bila ga. Romana Ravnik, ki je aktivno sodelovala pri delu sveta KS ves pretekli

mandat. Svetnik Marko Zupančič se je dosedanji predsednici zahvalil za dobro

sodelovanje in vodenje sveta KS ter sedanjemu predsedniku predlagal, da bi tudi v

tem mandatu na podoben način omogočili povezanost z delom krajevne skupnosti, ki

nima izvoljenega predstavnika v svetu KS in predstavlja volilno enoto št. 5,ki obsega:

Nadalje je Maja Otovič poudarila, da je sodelovanje s strokovnimi službami občine

prav tako zelo pomembno, in da bi bilo smotrno predlagati, da se SVUJD v prihodnje

sestaja pogosteje, saj se teh sej udeležuje tudi župan, direktor občinske uprave in

vodje oddelkov. Povedala je, da so bile vse  pobude, predlogi in vloge, ki so prispele
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v pisarno krajevne skupnosti na sejah sveta KS obravnavane, in da smo po potrebi

odgovore pridobili od pristojnih služb ali jih sami pripravili in jih posredovali strankam.

Po uvodnem nagovoru  je v skladu s  7. členom Poslovnika o delu Sveta Krajevne

skupnosti slovenski Javornik-Koroška Bela dosedanja predsednica sveta KS, Maja

Otovič predala vodenje seje najstarejši izvoljeni članici sveta KS, Urški Brglez Noč.

Svetnica Urška Brglez Noč se je zahvalila za besedo oziroma vodenje seje in

izvoljene člane v Svet Krajevne skupnosti Slovenski Javornik-Koroška Bela pozvala,

da predložijo potrdila o izvolitvi. Na podlagi prejetih potrdil o izvolitvi so izvoljeni

svetniki in svetnice soglasno potrdili mandate in s tem konstituirali Svet krajevne

skupnosti Slovenski Javornik-Koroška Bela za mandatno obdobje 2018-2022.

UGOTOVITVENI SKLEP:
Člani Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik-Koroška Bela so soglasno

potrdili mandate članov Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik-Koroška

Bela za mandatno obdobje 2018-2022 in s tem konstituirali Svet krajevne

skupnosti Slovenski Javornik-Koroška Bela za mandatno obdobje 2018-2022,

v sestavi: Marko Zupančič, dr. Urška Ravnik Verbič, Matej Brus, Urška Brglez

Noč, Marko Mlakar in Klemen Noč.

K točki 3:
Predsedujoča je predlagala, da vsak od prisotnih izvoljenih svetnikov poda svoj

predlog kandidata za predsednika sveta in za podpredsednika sveta, da se bo na

podlagi zbranih predlogov kasneje glasovalo za tistega, ki je bil največkrat predlagan.

Urška Brglez Noč je za predsednika predlagala Mateja Brusa za podpredsednico pa

sebe, torej Urško Brglez Noč. Dr. Urška Ravnik Verbič je za predsednika predlagala

Marka Zupančiča, za podpredsednika pa ni predlagala nikogar. Marko Mlakar je za

predsednika predlagal Marka Zupančiča, za podpredsednika pa Mateja Brusa.

Klemen Noč je za predsednika predlagal Mateja Brusa, za podpredsednico pa Urško

Brglez Noč. Matej Brus je za predsednika predlagal sebe, torej Mateja Brusa in za

podpredsednico Urško Brglez Noč. Marko Zupančič je za predsednika predlagal

sebe, torej Marka Zupančiča in za podpredsednika Mateja Brusa.
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Ker je prišlo do izenačenega števila predlogov za predsednika, in sicer trije predlogi

za Mateja Brusa in trije predlogi za Marka Zupančiča je predsedujoča ponovno

vprašala vse prisotne ali vztrajajo pri prvotnem predlogu. Marko Mlakar je spremenil

svoj predlog, in sicer je predlagal kandidata za predsednika Mateja Brusa.

Na podlagi novega stanja je predsedujoča dala na glasovanje predlog kandidata za

predsednika sveta KS, Mateja Brusa. Zanj so glasovali štirje svetniki, in sicer:

Klemen Noč, Matej Brus, Urška Brglez Noč in Marko Mlakar.

SKLEP:
Člani sveta KS Slovenski Javornik Koroška Bela so izvolili  predsednika sveta

KS, Mateja Brusa.

GLASOVANJE:
ZA: 4
PROTI: 2

Ker je bil Matej Brus izvoljen za predsednika Sveta KS Slovenski Javornik-Koroška

Bela je njegova kandidatura za podpredsednika brezpredmetna.

Na vprašanje svetnikov kakšno je bilo sodelovanje s podjetjem Acroni je Marko

Zupančič povedal, da je bila dosedanja praksa sveta KS, da so na vsako sejo sveta

KS povabili gosta. Eden od gostov je bil tudi vsakokratni direktor Acronija. Poleg tega

Acroni organizira redna srečanja s civilno iniciativo s Koroške Bele, kamor sta

povabljena tudi predstavnika Alpe Adria Green in Krajevne skupnosti Slovenski

Javornik-Koroška Bela. Na teh srečanjih je bilo govora tudi o prometni ureditvi in v

zvezi s tem tudi o pogovorih z železnico.

Svetnica dr. Urška Ravnik Verbič je glede na povedano in glede na spremenjeno

situacijo kandidature za podpredsednika sveta KS povedala, da je po njenem mnenju

in tudi glede na vse kar je povedala dosedanja predsednica o delu sveta KS v

preteklem mandatu in vlogi dosedanjega podpredsednika Marka Zupančiča, smiselno

ohraniti kontinuiteto, kar Marko Zupančič zagotovo je, saj je aktivno vključen v

projekte, ki so že v teku in jih dobro pozna.
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Svetnica Urška Brglez Noč je glede na povedano in spremenjeno situacijo

kandidature povedala, da se pridružuje mnenju predhodnice in je odstopila od

kandidature za podpredsednico sveta KS in podprla predlog za kandidaturo za

podpredsednika Marka Zupančiča.

Vsi prisotni svetniki so se z novim predlogom strinjali in soglasno sprejeli sklep.

SKLEP:
Člani sveta KS Slovenski Javornik-Koroška Bela so soglasno izvolili

podpredsednika sveta KS, Marka Zupančiča.

Podpredsednik Marko Zupančič se je zahvalil za zaupanje.

K točki 4:
Člani Sveta KS so predlagali, da se za odredbodajalca finančnih dokumentov

imenuje predsednika, Mateja Brusa  in podpredsednika Marka Zupančiča

SKLEP:
Člani sveta KS Slovenski Javornik Koroška Bela so imenovali podpisnike finančnih

dokumentov za mandatno obdobje 2018 - 2022 , in sicer sta podpisnika Matej Brus in

Marko Zupančič.

K točki 5:
Novoizvoljeni predsednik se je zahvalil za zaupanje in povedal, da je Svet KS v tem

mandatu okrnjen, ker volilni enoti na Tomšičevi  ni bilo nobenega kandidata.

Predlagal je

UGOTOVITVENI SKLEP:
Ugotavljamo, da v volilni enoti Tomšičeva ni bilo kandidata na volitvah zaradi

česar bo Svet KS Slovenski Javornik-Koroška Bela do nadaljnjega deloval v

okrnjeni sestavi šestih članov.
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Na predlog Občine Jesenice je Svet KS Slovenski Javornik-Koroška Bela imenoval

člana v komisijo za razpolaganje z občinskim premoženjem za obdobje 2018 do

2022, in sicer predsednika sveta KS, Mateja Brusa, Sončna pot 5, Jesenice.

SKLEP:
Svet KS Slovenski Javornik-Koroška Bela je imenoval člana komisije za

razpolaganje z občinskim premoženjem za obdobje 2018 do 2022, in sicer

predsednika,  Mateja Brusa.

V prostorih sejne sobe KS Slovenski Javornik-Koroška Bela opravlja svojo dejavnost

poravnalec v kazenskih zadevah, mag. Bojan Vovk. Krajevna skupnost na podlagi

pooblastila Občine Jesenice z njim sklene pogodbo o brezplačni uporabi prostorov, s

tem, da je uporabnik dolžan kriti stroške obratovanja. Stroškovnik je priloga  št. 3

tega zapisnika.

Sklep:
Svet KS se je seznanil s stroškovnikom KS Slovenski Javornik-Koroška Bela za
potrebe sklenitve pogodbe o brezplačni uporabi sejne sobe s poravnalcem v
kazenskih zadevah, Bojanom Vovkom, ki je bila sklenjena za čas do leta 2023.
Soba se za ta namen uporablja ob torkih od 16. do 20. ure, izjemoma pa le po
predhodnem dogovoru tudi v drugih terminih.

Prejeli smo vabilo na občni zbor PGD Javorniški Rovt. Občnih zborov društev, ki

delujejo v naši krajevni skupnosti se praviloma udeležuje predsednik Sveta KS. V

prihodnje se prejeta vabila društev po e-pošti pošlje vsem članom sveta KS,

predsednik pa po potrebi pooblasti posameznega člana.

Prejeli smo vlogo za posredovanje mnenja Sveta KS Slovenski Javornik-Koroška

Bela v zvezi s pobudo SPV glede ureditve varne poti na Koroški Beli (predlog cone

30 od znamenja na Koroški Beli, mimo OŠ in naprej po Prosvetni cesti kot tudi po

Cesti Ivana Cankarja). Člani so se seznanili z vsebino vloge in se odločili, da mnenje

oblikujejo kasneje, po temeljitem premisleku saj je problematika kompleksna,

vključuje varno šolsko pot, splošno prometno ureditev in parkiranje pri šoli.
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Predsednik je predlagal, da se spletno stran Krajevne skupnosti Slovenski Javornik-

Koroška Bela nekoliko osveži, dopolni s tematiko v zvezi s plazovitim terenom nad

Koroško Belo idr.

Predlagal je tudi, da se pripravi predlog za izenačenje pogojev za prebivalce naselja

Potoki z drugimi prebivalci Jesenic, ki so uporabniki javnega mestnega prevoza.

Trenutno je po njemu znanih podatkih vozovnica s Potokov na Jesenice dražja, kot je

vozovnica lokalnega prometa na Jesenicah.

Na vprašanje svetnice, dr. Urške Ravnik Verbič ali je gost na seji lahko tudi kdo z

državne ravni ali le z občinske, namreč problematika na Potokih se navezuje na

državne inštitucije (avtobusna postaja na regionalki, pločnik,  prehod za pešce,

železniško križanje) je Marko Zupančič povedal, da se problematiko praviloma

predstavi občinskim strukturam, ki jo potem posredujejo na republiške pristojne

službe.

Glede poškodovane avtobusne postaje pa lahko krajani posredujejo fotografije in

pobude, ki jih strokovna sodelavka KS posreduje neposredno vzdrževalcu državne

ceste.

Na vprašanja svetnikov v zvezi z novoletnimi srečanji s starejšimi krajani je strokovna

sodelavka povedala, da le-ta za razliko od drugih KS v naši KS že tradicionalno

potekajo v času krajevnega praznika, to je prva sobota v septembru. Povabimo

krajane, ki so stari 80 in več let, jim pripravimo sprejem s kulturnim programom in

obdaritev, v novoletnem času pa delegacija KS v sodelovanju z Društvom

upokojencev Javornik obišče in obdari krajane, ki so varovanci Doma dr. Franca

Berglja in Viharnika.  Skupaj opravijo tudi obiske in obdarovanje na domovih tistih

krajanov, ki so nepokretni ali bolni.

Za izvedbo protokolarnih dogodkov krajevna skupnost zbira sredstva donatorjev.

Največji donator je podjetje Acroni, sledijo še nekatera druga podjetja iz naše KS in

občine Jesenice. V okviru praznovanja krajevnega praznika se na Pristavi pripravi

zaključna prireditev s kulturnim, športnim in zabavnim programom in pogostitvijo.
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V okviru akcij v krajevni skupnosti KS organizira pomladno čistilno akcijo, sodeluje pri

praznovanju dneva žena v Društvu upokojencev tako da udeleženke obdari z

nageljčkom, sodeluje na sprejemu godbe na prvomajski budnici v domu DU na

Javorniku tako da godbenike obdari z nageljčki, vsako leto se udeležuje iger

krajevnih skupnosti občine Jesenice, ki jih vsako leto organizira druga KS. Konec leta

organizira novoletno srečanje članov Sveta KS Slovenski Javornik-Koroška Bela s

predstavniki društev iz KS.

Na vprašanja svetnikov je Marko Zupančič povedal nekaj osnovnih informacij  o

projektu, ki se bo izvajal v Kurirčkovem domu na Pristavi, in sicer da bo Občina

Jesenice v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija, mednarodnega

projekta Alpe Adria regija doživetij na Pristavi preuredila obstoječi Kurirski dom v

Gorsko-kolesarski učni center s kolesarskim poligonom.

Vsi svetniki so se strinjali, da se jim vsa vabila, gradiva in druge informacije

posredujejo po e-pošti.

Prav tako so izjavili, da želijo,da se njihove elektronske naslove in telefonske številke

za potrebe medsebojnega komuniciranja pošlje po e-pošti vsem šestim članom Sveta

KS Slovenski Javornik-Koroška Bela.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Pripravila:

Sonja Zupanc

Predsednik

Matej Brus




