
OBČINA JESENICE
Krajevna skupnost Slovenski Javornik-Koroška Bela

Cesta Borisa Kidriča 37c, 4270 Jesenice

tel: 04 586 61 50 / fax: 04 586 61 50 / e-pošta: ks-javornik@jesenice.net
internet: http://www.jesenice.si

Številka: 17/2019

Datum: 5. 2. 2019

ZAPISNIK

2. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela, ki je bila

v ponedeljek, 4. februarja 2019, ob 18. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Cesta

Borisa Kidriča 37/c, na Jesenicah.

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

Verbič, Urška Brglez Noč in Marko Mlakar.

Opravičeno odsoten: Klemen Noč.

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

DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem zapisnika konstitutivne seje Sveta KS.

2. Obravnava in sprejem letnega delovnega načrta Sveta KS za leto 2019.

3. Obravnava in sprejem Zaključnega računa KS Slovenski Javornik-

Koroška Bela za leto 2018.

4. Obravnava in sprejem Rebalansa plana za leto 2019.

5. Tekoče zadeve.

6. Razno.

Dnevni red je bil sprejet brez pripomb.

http://www.jesenice.si
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K točki 1:
Predsednik je opravil pregled zapisnika konstitutivne seje Sveta KS. Na zapisnik ni

bilo pripomb.

SKLEP:
Svet KS je sprejel Zapisnik konstitutivne seje Sveta KS Slovenski
Javornik-Koroška Bela.

K točki 2:
Predsednik je povedal, da se Svet KS sestane najmanj štirikrat letno, planiranih pa je

šest sej, po potrebi se lahko izvede tudi korespondenčne seje. Predlagal je, da v letni

delovni načrt seje planiramo le okvirno v mesecih, ko naj bi bile sklicane. Realizirali

smo že dve, in sicer konstitutivno sejo v januarju in druga redna seja v februarju.

Glede na prispele pobude in vprašanja krajanov predlaga 3. redno sejo v aprilu z

gostoma, direktorjem Komunalne direkcije in predstavnikom SPV. Pred počitnicami je

treba pripraviti koncept praznovanja krajevnega praznika zato predlaga 4. redno sejo

v juniju. Jeseni se pripravljajo finančni, komunalni in delovni načrti za prihodnje leto,

zato predlaga 5. redno sejo v septembru. Šesta seja pa je novoletno praznična in

skupaj z gosti.

Glede na to, da se letni delovni načrt lahko sproti tudi dopolnjuje in prilagaja je

povabil člane Sveta KS, da poleg že predlaganih nalog v predlogu plana predlagajo

vsebine, ki bi jih bilo smiselno dodatno vključiti v letni delovni načrt in da predlagajo

goste za katere menijo, da bi jih bilo dobro povabiti na seje Sveta KS.

Podpredsednik Marko Zupančič je predlagal goste: direktor Acronija, direktor

Komunalne direkcije, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter predstavnika

Policijske postaje Jesenice.

Predsednik Matej Brus pa je predlagal, da se na sejo povabi gospoda Primoža Turka

in gospoda Volmajerja, oba predstavnika SPV.
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Predsednik je poročal tudi o sestanku, ki je bil na županovo pobudo sklican na temo

Prireditve v občini Jesenice v letu 2019. Na sestanku je bilo govora o prireditvah,

nekatere se terminsko prekrivajo in o možnostih usklajevanja in povezovanja.

Glede na dejstvo, da v Svetu KS ni člana iz dela Tomšičeve in glede na pogovore o

tem kako zagotoviti pretok informacij o potrebah tega dela prebivalcev naše krajevne

skupnosti je predsednik predlagal, da se vse krajane javno povabi k sodelovanju in

posredovanju informacij, predlogov in vprašanj ter pobud na sedež krajevne

skupnosti. Ta naloga se uvrsti v letni delovni načrt.

Prisotni so se v nadaljevanju osredotočili na načrtovanje prihodnje seje Sveta KS, ki

naj bi bila v mesecu aprilu. Predlagali so, da bi na aprilsko sejo povabili direktorja

Komunalne direkcije in predstavnika SPV. Gostoma se skupaj z vabilom posredujejo

tudi vprašanja oziroma teme za razgovor na naslednji seji. Predsednik z gostoma

uskladi termin, in sicer predlaga sejo v ponedeljek, 15. 4. 2019 ob 18. uri.

Dopolnjen letni delovni načrt 2019 je priloga tega zapisnika.

K točki 3:
Zaključni račun KS Slovenski Javornik-Koroška Bela je bil pripravljen v skladu z

navodili za pripravo in zajema prikaz realiziranih stroškov za krajevni praznik v višini

409,64 EUR, stroškov za novoletno obdaritev v višini 955,03 EUR, stroškov akcij

(zimske igre, novoletno srečanje Sveta KS s predstavniki društev in gosti, čistilne

akcije, dan žena v DU, budnica v DU) v višini 1.310,42 EUR ter stroškov redne

dejavnosti v višini 4.227,48 EUR.

Zajema tudi obrazložitev odstopanj na posameznih postavkah in kontih, in sicer je na

postavki krajevni praznik prišlo do večjih odstopanj zaradi nižje porabe saj so odpadli

stroški prireditve na Pristavi in pohoda po Gajškovi poti, ki sta zaradi slabega

vremena odpadla. Poleg tega so bila na prihodkovni strani zbrana dodatna sredstva

donatorjev v znesku 600,00 EUR, ki niso bila porabljena.

Na postavki redna dejavnost niso bili realizirani planirani stroški informacijske

podpore, ker jih krije donator.
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SKLEP:
Svet KS Slovenski Javornik-Koroška Bela je predlog Zaključnega računa KS Slovenski
Javornik-Koroška Bela sprejel v predloženi obliki.

SKLEP:
Svet KS Slovenski Javornik-Koroška Bela po zaključnem računu za leto 2018 prenese
neporabljena sredstva donatorjev v znesku 600,00 EUR v proračun za leto 2019.

K točki 4:
Rebalans plana za leto 2019 za KS Slovenski Javornik-Koroška Bela je bil pripravljen

v skladu z navodili za pripravo in je priloga tega zapisnika.

SKLEP:
Svet KS Slovenski Javornik-Koroška Bela je predlog Rebalansa plana za leto 2019
Slovenski Javornik-Koroška Bela sprejel v predloženi obliki.

K točki 5:
Svet KS je obravnaval pobudo SPV v zvezi z ureditvijo 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). V predlogu je pomotoma izvzeta Cesta talcev.

Člani Sveta KS so bili mnenja, da je predlagana rešitev sprejemljiva le začasno.

Vidijo boljšo opcijo, če bi bil za osebna vozila (do 3,5t) urejen še drugi uvoz na

Koroško Belo čez črni most, bi bil promet mimo šole bistveno manjši.

SKLEP:
Člani Sveta KS se s predlogom SPV strinjajo vendar naj bo to le začasna
rešitev, po mnenju Sveta KS je boljša opcija, če bi bil za osebna vozila (do 3,5t)
urejen še drugi uvoz na Koroško Belo čez črni most, posledično bi bil promet
mimo šole bistveno manjši.

V zvezi s tem so člani Sveta KS imeli še vprašanje za strokovne službe Občine

Jesenice, in sicer kakšna statična presoja črnega mostu je bila v preteklosti izvedena,
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če pa ni bila želijo, da se izdela. V čigavi pristojnosti je črni most SŽ ali OJ, glede na

to, da je cesta občinska kategorizirana (vir: GIS)

Marko Zupančič je povedal, da bo v letu 2020 železniška proga na tem odseku

zaprta zaradi urejanja prometnih povezav Acroni in bodo takrat pogoji idealni oz. bo

primeren čas za kakršnekoli posege v nosilnost mostu. Poudaril je tudi, da je trenutno

samo en uradni dovoz v naselje Koroška Bela in bi bila v primeru zapore ceste iz

kakršnegakoli razloga na sedanjem uvozu v naselje Koroška Bela cesta čez črni

most edina alternativa zato je treba poskrbeti, da bo v funkciji.

Urška Brglez Noč je povedala, da si je ogledala projekt krožišča na Koroški Beli, ki

predvideva priključek na Koroško Belo po tej cesti.

SKLEP:
Člani Sveta KS predlagajo pristojnim službam občine, da ponovno preučijo
možnost sprostitve prometa čez črni most vsaj v eno smer V -  Z in sprašujejo
kakšna statična presoja črnega mostu je bila v preteklosti izvedena. Če ni bila
izdelana želijo, da se izdela zdaj. V čigavi pristojnosti je črni most ali železnice
ali občine, glede na to, da je občinska kategorizirana cesta (vir: GIS).
Opozarjajo tudi na dejstvo, da je trenutno samo en uradni dovoz v naselje
Koroška Bela in bi bila v primeru zapore tega dovoza iz kakršnegakoli razloga,
cesta čez črni most edina alternativa zato mora biti v funkciji.

Člani Sveta KS so obravnavali pobudo za vključitev relacije lokalnega potniškega

prometa do naselja Potoki, ki je še v naši občini, tudi organizacijsko in cenovno v

okvir lokalnega potniškega prometa, in sicer v cono A, kar pomeni, da bo cena

vozovnice v tej coni 1,30 EUR.

SKLEP:
Člani Sveta KS predlagajo pristojnim službam občine, da relacijo lokalnega
potniškega prometa do naselja Potoki, ki je še v naši občini, tudi
organizacijsko in cenovno vključijo v okvir lokalnega potniškega prometa, in
sicer v cono A, kar pomeni, da bo cena vozovnice v tej coni 1,30 EUR.
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Člani Sveta KS so obravnavali pobudo v zvezi z zamenjavo avtobusnih postajališč v

naselju Potoki. Cesta je regionalna vendar na navedenih avtobusnih postajah poleg

vseh potnikov tudi otroci čakajo na avtobuse za prevoz v šolo. Postaji sta dotrajani in

bi jih bilo treba nadomestiti z novimi oziroma jih najmanj odstraniti saj deli strehe

plapolajo v vetru in svetniki se sprašujejo kdo bo odgovarjal, če pride do nesreče,

poškodb vozil ali pešcev.

O problematiki je bil že v novembru 2017 obveščen g. Pestotnik GGD prav tako tudi

direktor Komunalne direkcije, Marko Markelj. Svetniki navajajo, da so na isti

regionalni cesti, v naši in tudi v sosednji občini,  nove postaje. Ne razumejo ovir za to,

da v naselju Potoki še ni novih postaj. Predlagajo, da občinski svetnik Marko

Zupančič, na naslednji seji OS postavi vprašanje in da pobudo za gradnjo novih

postaj v naselju Potoki.

SKLEP:
Član Sveta KS Slovenski Javornik-Koroška Bela, ki je tudi občinski svetnik na
naslednji seji OS posreduje vprašanje zakaj so lahko na isti cesti, v naši in v
sosednji občini, že postavljene nove postaje, na Potokih pa kljub preteklim
pobudam KS še ne in kdo bo odgovarjal, če pride do nesreče, saj sta postaji
tako dotrajani, da sta nevarni za mimoidoče ter pobudo, da se dotrajani
avtobusni postaji čim prej nadomesti z novima in nemudoma odstrani dele, ki
plapolajo v vetru in ogrožajo mimoidoče potnike in vozila.

Člani Sveta KS so obravnavali odgovor Ministrstva za infrastrukturo v zvezi s

prehodom za pešce Podkočno, ki vključuje izdelavo projektne dokumentacije v letu

2019 in odkup zemljišč ter izvedbo prehoda v letu 2020.

K točki 6:
Predsednik je dal pobudo za ureditev parkirišča za potrebe OŠ Koroška Bela, in sicer

je najbližje možno javno parkirišče pri železniški postaji Slovenski Javornik, ki je še

vedno nekoliko oddaljeno od šole.
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Člani Sveta KS so obravnavali pobudo stanovalcev Ceste Toneta Tomšiča 71 do 88

za ureditev javne razsvetljave ob pešpoti, ki povezuje avtobusno postajo in dvorišče

hiše na naslovu C. T. Tomšiča 71.

Svetniki so bili mnenja, da je zadeva take narave, da se z moderno, solarno

tehnologijo, z nizkimi stroški lahko realizira. Ob tem je Marko Zupančič povedal, da je

v preteklosti večkrat dal pobudo za eno svetilko javne razsvetljave kjer je situacija

podobna a ni bila realizirana.

Sklep:
Pobudo stanovalcev Ceste Toneta Tomšiča 71 do 88 za ureditev javne
razsvetljave ob pešpoti, ki povezuje avtobusno postajo in dvorišče hiše na
naslovu C. T. Tomšiča 71. se posreduje pristojnim službam občine Jesenice v
reševanje.

Člani Sveta KS so obravnavali pritožbo oziroma pobudo Ane Zaveljcina in njenega

očeta v zvezi s sprehajalci psov na Bevškem polju in s tem povezanimi motečimi

pasjimi iztrebki in palicami na polju, ki jih le-ti mečejo psom in ostanejo na travniku,

posledično pa povzročajo poškodbe na kosilnicah oziroma mehanizaciji. Zemljišče je

sicer v zasebni lasti a jih sprehajanje psov ne bi motilo, če bi bili na območju

nameščeni pasji WC-ji in opozorilne table, da je treba imeti pse na povodcu.

Svetniki so predlagali, da se pasje WC-je namesti na bližnjih javnih površinah, in

sicer na lokaciji ob regionalni cesti, kjer sprehajalci zavijejo proti polju (lokacija

HRAST) in pod cesto ob poti do polja.

Sklep:
Pobudo lastnikov zemljišč na Bevškem polju za postavitev pasjih WC-jev in
opozorilne table PSE NA POVODCE  Svet KS posreduje pristojnim službam
občine Jesenice v reševanje. Predlagajo, da se pasje WC-je namesti na javnih
površinah, in sicer na lokaciji ob regionalni cesti, kjer sprehajalci zavijejo proti
polju (lokacija HRAST) in pod cesto, ob poti vzdolž Acronija do polja.
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Člani Sveta KS so obravnavali  predlog stanovalcev Sončne poti na Koroški Beli

županu občine Jesenice za ureditev občinske ceste št. 653 691 – Sončna pot.

Predlagajo ureditev opornih zidov, širitev, asfaltno prevleko, izgradnjo

pomožne/dodatne ceste. V razpravi so predlagali, da se v tej fazi naloga uvrsti v plan

komunalnih del v Krajevni skupnosti. Kasneje, po prejetem odgovoru s strani župana

občine Jesenice pa bo Svet KS pobudo ponovno obravnaval skupaj z odgovorom

župana.

Sklep:
Pobudo stanovalcev Sončne poti za ureditev se uvrsti v plan komunalnih del
KS Slovenski Javornik-Koroška Bela.

Svetnik Marko Mlakar je povedal, da je na Savski cesti na Javorniku pri novi hiši

nasproti frizerja opazil, da je na novo asfaltirano dvorišče in v podaljšku nov asfalt

tudi na delu  pločnika ob navedeni hiši in dvignjen  nivo, nekakšen greben na tem

delu pločnika. Sklepa, da je lastnik objekta ob javni površini posegal v pločnik in s

tem povzročil spremembe, ki pomenijo nevarnost za uporabnike javnih površin.

Krajani že pričajo o padcu krajana na tem mestu. Zanimalo ga je na kakšen način

lahko nekdo posega v javno površino – pločnik.

Predsednik je svetnico s Koroške Bele, Urško Brglez Noč vprašal kako potekajo dela

v strugi potoka Bela. Povedala je, da so dela v teku in da predlaga, da bi v krajevni

skupnosti pridobili  informacije o načrtovanih delih v strugi oz. projekt.

Svetnik Marko Zupančič je povedal, da se pripravlja gradivo za novo predstavitev

aktivnosti, ki se izvajajo v zvezi s plazovitim terenom nad Koroško Belo. Govora je

bilo o vprašanjih krajanov o določitvi evakuacijskih poti in varnih območij kamor bi se

krajani v primeru nesreče lahko zatekli.

Sklep:
Pobudo svetnice za pridobitev projekta urejanja struge potoka Bela se
posreduje pristojnemu uslužbencu Oddelka za okolje in prostor. 
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Na koncu je predsednik seznanil člane še o načrtovanih prireditvah na Koroški Beli v

letu 2019, in sicer bodo organizirali vleko ploha in srečanje trobentačev v spomin na

Franca Koširja.

Marko Zupančič pa je povedal, da Farno kulturno društvo Koroška Bela načrtuje

prireditev 24. junija, ko bodo odkrili rezino legendarnega hrasta.

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

Pripravila:

Sonja Zupanc

Predsednik

Matej Brus




