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ZAPISNIK

3. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela, ki je bila v
ponedeljek, 15. aprila 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, Klemen Noč in Marko Mlakar.

Vabljeni prisoten: Marko Markelj, direktor Komunalne direkcije Občine Jesenice.

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

DNEVNI RED:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 2. redne seje Sveta KS.
2. Pogovor z gostom, direktorjem Komunalne direkcije Občine Jesenice, g. Markom

Markljem.
3. Aktivnosti med sejama.
4. Vprašanja in pobude.
5. Razno.

Dnevni red je bil sprejet brez pripomb.

K točki 1:
Predsednik je opravil pregled zapisnika 2. redne seje Sveta KS. Na zapisnik ni bilo pripomb.

SKLEP:
Svet KS je sprejel Zapisnik 2. redne seje Sveta KS Slovenski Javornik-Koroška
Bela.

K točki 2:
Predsednik se je Marku Marklju najprej zahvalil za udeležbo na seji.

G. Markelj se je uvodoma osredotočil na 4-letni program vzdrževanja občinskih cest v
obdobju 2019 do 2020, ki je na dnevnem redu naslednje seje občinskega sveta.

http://www.jesenice.si
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 Avtobusna postaja in prehod za pešce Turist: Predvidoma bo vse pripravljeno za izvedbo v
naslednjem letu pod pogojem, da bodo v proračunu zagotovljena sredstva. Zahtevana je
kompletna rekonstrukcija državne ceste, kar je velik finančni zalogaj in bo treba z državo
uskladiti financiranje. Ob cesti bo na obeh straneh zgrajena kolesarska steza. Na klancu z
Javornika proti Turistu bo en vozni pas ukinjen in bo s tem zagotovljen prostor za kolesarsko
stezo tudi na tem odseku.

Odsek ceste do križišča pri Acroniju: Projekti so že naročeni. Cesto v smeri proti valjarni
2400 naj bi sprojektirali in financirali v Acroniju, kasneje pa se prenese na občino.
Sporazuma o medsebojnih obveznostih še niso podpisali. Začetek del predvidevajo v
septembru 2020, trajala pa naj bi 6 mesecev. Sporazum med ministrstvom in občino vključuje
tudi priključne ceste. V tem času se izvede cev po železnico na Potokih za kanalizacijo.

Prehod za pešce in avtobusna postajališča Potoki: neopredeljeno.

Prejeli smo odgovor ministrstva v zvezi s prehodom za pešce in pločnikom Podkočno. V
povezavi s tem je g. Markelj povedal, da je smiselno nadaljevati z gradnjo pločnika do
Jenkoleta, na stroške občine.

Predsednik je opozoril tudi na vprašanje protihrupne zaščite ob železnici.

Na vprašanje svetnice iz naselja Potoki,  na koga se lahko obrnemo v zadevi avtobusnih
postajališč na Potokih, je g. Markelj odgovoril, da je v projektu predvidena premestitev
avtobusnih postajališč na drugo lokacijo in zamenjava nadstrešnic ter da bo, potem ko bo
gradivo sprejeto na občinskem svetu, občina urgirala na DRSI.
V zvezi s tem je svetnik, Marko Zupančič povedal primer dobre prakse iz sosednje občine, ki
je sama poskrbela za urejene nadstrešnice, čeprav ob regionalni cesti, v skrbi za svoje
občane. G. Markelj je povedal, da v proračunu ni zagotovljenih sredstev zato to v naši občini
ni izvedljivo.

Kanalizacija Potoki: Občan, ki je lastnik zemljišča na trasi, ne da služnosti. G. Markelj je
povedal, da se po novem operativnem občinskem programu odvajanja in čiščenja vod
izvajajo dela, ki so bila prvotno v planu za leto 2014. Obenem je povedal, da izračun kaže, da
bi bili stroški gradnje kanalizacije na Potokih več kot 3 x višji od MKČN. Zakonodaja
predvideva, da v tem primeru občina ni dolžna zagotavljati gradnje. Sredstev v proračunu ni.

Lokalni avtobusni promet na Potokih: Naselje je del občine in ga je nujno potrebno vključiti v
sistem LPP. Predsednik je povedal, da je pri koncesionarju dobil informacije, da bi občina s
koncesionarjem lahko to administrativno uredila. Vozni park in vozni red prevoze že
zagotavljata, le cena je neusklajena.

G. Markelj se s temi navedbami ni strinjal, ker ima od koncesionarja drugačne informacije.
Zaradi navedenega bo G. Brus prosil za pisni odgovor od koncesionarja o načinu kako
urediti, da bo tudi ta relacija vključena v sistem LPP. Ob tem je g. Markelj opozoril še na
končno postajo LPP na Koroški Beli pri trgovini, ki je nerodna oz. neprimerna in je predlagal,
da bi se v prihodnje uredilo obračališče na delu Svetinove ob železniški progi.
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Parkirišče za potrebe OŠ Koroška Bela na železniški postaji: To je javno parkirišče in ga
učitelji in drugi lahko že sedaj uporabljajo. Učiteljem se je to parkirišče zdelo preveč
oddaljeno, da bi ga uporabljali za ta namen.

Statična ocena Črnega mostu: G. Markelj je povedal, da je ne pozna in ne ve, da bi bila kdaj
izdelana oziroma je na Komunalni direkciji nimajo. Projektanti železniške proge so vse
nadvoze pregledali in poročali, da je za njihove potrebe vse tako kot mora biti in ni potreben
noben poseg v te objekte. Matjaž Kučina je most vizuelno pregledal. G. Markelj je opozoril na
opaženo razpoko na mostu.

Križišče pri hrastu ne ustreza nobenim normativom. Naknadno so sprostili promet za
kmetijsko mehanizacijo čez »črni most«. Morda bo več možnosti v času obnove železniške
proge v letu 2020. S presojevalcem varnosti v cestnem prometu bi se morali pogovoriti, da bi
prepričali DRI o upravičenosti.

Namestitev pasjih WC-jev: Krajevna skupnost se dogovori z g. Oblakom za skupni ogled
celotnega območja krajevne skupnosti, vključno z lokacijami za postavitev pasjih WC-jev.

Problematika komunalnega priključka ga. Ovsenek: Občina ne rešuje posameznih primerov
plačila priključka. Obstaja možnost obročnega odplačila.

Na vprašanje Marka Mlakarja v zvezi z grbino na pločniku ob stavbi Savska je Markelj
povedal, da je za take primere pristojen inšpektor Aleš Koželj  ali Gregor Jarkovič – MIR.

Svetilka javne razsvetljave pri Kogovšek: Markelj je povedal, da za namestitev ni pogojev oz.
da bi bili nesorazmerni stroški. V vezi javne razsvetljave so zbrane vse pobude iz cele občine
in bo seznam poslan vsem krajevnim skupnostim. Realizacija je odvisna od sredstev v
proračunu.

Cesta Javorniški Rovt 8 do 9 je v 4-letnem planu graditve vendar morajo še trije lastniki dati
služnost, da bo možno vložiti za gradbeno dovoljenje. Po isti trasi poteka tudi vodovod.
Predvidoma letos gradbeno dovoljenje, čas izvedbe pa ni določen.

Sanacija struge potoka Bela in posledično sanacija ceste. Komunalna direkcija nima
predvidene sanacije ceste. Svetnica Urška Brglez Noč je povedala, da je poseden asfalt
izključno posledica gradbišča - sanacije potoka Bela. G. Brus je povedal, da je enako tudi v
»zevnikih«. Predlaga, da se ob prevzemu del sanacije struge potoka Bela opozori tudi na to.

Markelj je povedal, da cesto do zaplavne pregrade financira občina, on pa izvaja nadzor. V
okviru tega bo pogledal tudi na to in na mostiček pri gasilskem domu. V potoku je tudi eno
prečkanje z javnim vodovodom. Za vsak poseg je potrebno vodno soglasje. Markelj bo
skupaj z JEKO opravil ogled.

Brus je opozoril, da nove škarpe nimajo več ograj, prav tako ni več stopnic v strugo, ki so
služile za dostop ob morebitnih nesrečah, padcih v potok, ipd.

Na vprašanje glede raznih odpadkov, ki jih krajani mečejo v  potok je Markelj povedal, da je
pristojen inšpektor Jarkovič – MIR.
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Predsednik je povedal, da krajani opozarjajo na:
 odlaganje odpadkov v okolici objektov energetike v Trebežu, (pristojen MIR – Jarkovič)
 potrebno sanacijo potoka Javornik,
 slabo stanje jezu na potoku Javornik v Trebežu,
 neočiščene kanalete na poti s Kresa proti Trebežu, (pristojen JEKO – Klukovič)
 neočiščene betonske jaške,
 pogoste kršitve prevoznikov hlodovine glede osnih obremenitev,
 pogoste kršitve omejitve hitrosti v Trebežu.

Markelj je povedal, da so osne obremenitve na tej cesti omejene na 7 ton. Za izredne
prevoze Komunalna direkcija (ga. Sirk) izdaja dovoljenja. Meritve izvaja MIR – Omerzel
vendar je težava v tem, da nimajo tehtnice.

Svetnica s Potokov je opozorila na nujnost omejitve osne obremenitve na cesti skozi naselje
Potoki, kjer tudi opažajo povečan promet vozil s hlodovino.

Avtobusno postajališče in parkirišče Pristava: Zgrajeno bo s sredstvi na razpis LAS gorenjska
košarica. Avtobusna postaja bo locirana pri Svetinu v smeri proti Pristavi.

G. Markelj je v zvezi z operativnim planom za vodooskrbo povedal, da je vodovod star 80 let,
da hidrantov na Javorniku ni in da so naročili pregled in strokovne podlage za veliki Javornik
nad CŠOD kot rezervni vodni vir.

V zvezi z vlogo krajanov s Sončne poti je g. Markelj povedal, da ne vidi potrebe za tako
velike posege kot jih v vlogi predlagajo. Predsednik je povedal, da bi bilo za začetek za
krajane nujno, da se navedena cesta vsaj zakrpa asfalt oziroma izvede asfaltna prevleka, saj
je cesta posedena. To naj bi se izvajalo v rednem programu krpanja cest po zimski sezoni.
Vsako leto se v tem času opravi ogled območja celotne krajevne skupnosti skupaj s
sodelavcem s Komunalne direkcije (Oblak, Kučina) in se ugotovi, da je treba urediti.

Povedal je, da je za programe vseh krajevnih skupnosti skupaj v proračunu namenjeno
100.000,00 EUR.

K točki 3:
V skladu s sklepom prejšnje seje je bil na spletni strani objavljen poziv javnosti, da
posredujejo svoje predloge za plan dela in za komunalni plan KS. Prejeli smo  predloge -
zapis predlogov g. Borštnika in ge. Urške Brglez Noč sta priloga tega zapisnika.

Svetniki so obravnavali vlogo za izdajo mnenja k predlaganemu povečanju terase pri
restavraciji Turist.

SKLEP:
Svet KS Slovenski Javornik-Koroška Bela se strinja s predlogom za povečanje terase
pri restavraciji Turist, glede dimenzij terase pa se opredeli vlagatelj sam na osnovi
svojega poslovnega interesa.
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Na območju občine Jesenice je v soboto, 13. aprila potekala čistilna akcija. V naši krajevni
skupnosti smo organizirali akcijo skupaj z društvi in organizacijami. Sodelovali so učenci
osnovne šole Koroška Bela, člani Prostovoljnega gasilskega društva Koroška Bela in društva
Možnar, ki so čistili Bevško polje, posamezni krajani iz naselja Potoki in člani Ribiške družine
Jesenice, ki so čistili brežino Save od čistilne naprave navzdol.

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin je sprejel ceno za najem vrtičkov na občinskih
zemljiščih, za katere sklepa pogodbe posamezna krajevna skupnost. Cena je ostala enaka
kot lani, to je 0,40 EUR/m2  na leto. Na spletni strani se objavi namera o sklenitvi pogodbe.
Po poteku 20-dnevnega roka bo krajevna skupnost sklepala pogodbe z zakupniki za vrtove.

Našemu krajanu, g. Petru Papiću je bil ob letošnjem občinskem prazniku podeljen naziv
častni občan. Svet KS Slovenski Javornik-Koroška Bela krajanu iskreno čestita.

K točki 4:
Prejeli smo pobudo krajanke Petre Alič glede degradacije memorialne dediščine oz.
spominskih objektov in krajev na Koroški Beli.

SKLEP:
Svet KS Slovenski Javornik-Koroška Bela posreduje pobudo krajanke Petre Alič glede
degradacije memorialne dediščine oz. spominskih objektov in krajev na Koroški Beli v
pristojno reševanje oddelku za družbene dejavnosti Občine Jesenice.

Glede pobude za zagotavljanje javnosti dela Sveta KS Slovenski Javornik-Koroška Bela z
objavljanjem zapisnikov sej na spletni strani so svetniki predlagali, da se zapisniki objavljajo
na spletni strani KS Slovenski Javornik-Koroška Bela.

SKLEP:
Zapisniki sej Sveta KS Slovenski Javornik-Koroška Bela se objavljajo na spletni strani
krajevne skupnosti.

Glede pobude krajanov za ureditev vaškega jedra na Koroški Beli je predsednik povedal, da
občina nima pogojev za vlaganje na zemljiščih, ki niso v njeni lasti.

Svet KS je ponovno obravnaval pobudo za namestitev defibrilatorja na Olipov hlev na
Potokih.

SKLEP:
Svet KS Slovenski Javornik-Koroška Bela pristojnim službam predlaga namestitev
defibrilatorja na Olipov hlev na Potokih.

Predsednik je predlagal, da se na naslednjo sejo Sveta KS povabi tiste občinske svetnike, ki
so krajani naše krajevne skupnosti.

Člani Sveta KS so ponovno obravnavali problematiko vandalizma na otroškem igrišču in
pobudo krajanke ge. Železnikarjeve in g. Demšarja. V zvezi s tem je svetnik Mlakar
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predlagal, da bi poiskali osebo, ki bi skrbela za zaklepanje igrišča. Predlagal je, da se vpraša
g. Hvala.

Svetniki so opozorili na motečo »kmetijsko« dejavnost g. Kemota, ki meče v strugo potoka
razne odpadke, goji ovce, grozi okoliškim krajanom, skratka menijo, da bi bilo treba tja poslati
občinskega inšpektorja, da bo preveril ali gre za kršitve in ustrezno ukrepa. Predsednik je z
inšpektorjem že dogovorjen za srečanje.

Prejeli smo vprašanja in pobude od krajanke Branke Kuraš z Javorniškega nabrežja v zvezi z
na novo postavljeno javno razsvetljavo. Nadalje je opozorila na nesprejemljivo ravnanje g.
Slivnika, ki na raznih zemljiščih pase koze, pušča za seboj razno nesnago, ograje in
podobno. Onesnažuje tudi strugo potoka Bela.

K točki 5:
Prejeli smo vabilo iz podjetja Acroni. Predsednik se bo srečanja udeležil, zaželeno pa je, da
se srečanja udeležijo tudi ostali člani Sveta KS Slovenski Javornik-Koroška Bela.

Predsednik je tudi predlagal, da se člani Sveta KS udeležijo ogleda na terenu s
predstavnikoma Komunalne direkcije, vsak na svojem območju KS.

Svetniki so opozorili na neurejene vrtičke na zemljiščih, ki niso v lasti občine. Predlagajo, da
se lastnike z dopisom opozori na neustrezen videz  zemljišč.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Pripravila:
Sonja Zupanc

Predsednik
Matej Brus




