AKTIVNOSTI KRAJEVNE SKUPNOSTI PLAVŽ V LETU 2018
I.

DEMOGRAFSKI PODATKI
Konec leta 2018 je na področju KS Plavž prebivalo 7.083 ali 34,1 % krajanov občine
Jesenice. V primerjavi z letom 2014, ko smo nastopili mandat, se je število prebivalcev
(7.352) zmanjšalo za 314, medtem ko delež prebivalstva (2014 - 34,8 %; 2018 - 34,1
%), v primerjavi s celotno občino, ostaja na istem nivoju.

Bistveno manj prebivalcev imata KS Slov. Javornik –Koroška Bela in KS Sava.

Kar eno četrtino prebivalcev, tako v občini kot tudi v KS Plavž, predstavljajo občani v
starosti nad 63 let. Tudi v ostalih starostnih skupinah ni opaziti bistvenih odstopanj v
primerjavi z občino Jesenice.

Ni potrebno posebej poudarjati,
 da je KS Plavž po številu prebivalcev največja krajevna skupnost v občini,
 da zavzema pretežno bivalni del Jesenic in je tudi najbolj gosto naseljen predel
občine,

 da na njenem območju ni večjih industrijskih objektov,
 da se na tem področju nahaja pretežno terciarni sektor od trgovin, osnovne šole,
fakultete za zdravstvo, bolnišnice, zdravstveni dom, sodišče, ki služi potrebam
celotne občine in okolice.
Ti podatki so za krajevno skupnost izredno pomembni, predvsem pri organiziranju
raznih prostočasnih in družabnih aktivnosti, saj se prav zaradi odtujenosti ljudje

zapirajo med stene svojih stanovanj in jih je zelo težko animirati oziroma vključiti v
posamezne programe KS.

II. SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI
V letu 2018 je svet (zaradi bolezni in kasneje smrti enega člana) deloval z 8 člani.
Svet KS Plavž se je sestal na 6 rednih sejah, na katerih je obravnaval naslednjo
problematiko:
 komunalni plan za leto 2018 ter ostalo komunalno problematiko, ki se je
obravnavala skoraj na vsaki seji,
 potrditev programa dela Sveta KS Plavž za leto 2018,
 spremljanje ureditve otroškega igrišča PIKA,
 poročilo o delu sveta KS Plavž za leto 2017 in informacija o zaključnem računu KS,
 priprava in objava razpisa za podelitev priznanj KS,
 potrditev predlogov komisij za priznanja krajevne skupnosti in priznanj krajanom z
najlepše urejenimi balkoni, oziroma okolico zgradb,
 obravnava rebalansa finančnega načrta v letu 2018 in finančnega načrta za leto
2019 za KS Plavž,
 potrditev komunalnega plana za leto 2019,
 organizacija in izvedba srečanja krajanov v Planini pod Golico,
 organizacija in izvedba proslave ob krajevnem prazniku 4. julij,
 Organizacija in izvedba prednovoletnega srečanja s starejšimi krajani,
 organizacija brezplačnih preventivnih zdravstvenih meritev za krajane KS Plavž,
 obravnava pobud, pritožb in predlogov krajanov, ki smo jih sproti posredovali v
reševanje pristojnim službam v občini,
 obravnava varnostne situacije na področju KS Plavž. Kljub posameznim kršitvam
smo skupaj s področnim policistom zaključili, da varnost v KS Plavž ni zaskrbljujoča
in ne odstopa od varnostne situacije na področju celotne občine,
 posredovanje mnenj k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih lokalov v naši
KS.

III.

IZVAJANJE AKTIVNOSTI PO POSAMEZNIH PODROČJIH
1. UREJANJE INFRASTRUKTURE
V letu 2018 so bila, glede na plan in tudi glede na akutne potrebe, izvedena
naslednja večja dela:
 ureditev regionalne ceste R2 (infrastruktura v breme občine) od Zdravstvenega
doma do Splošne bolnišnice Jesenice. Dela še niso zaključena zaradi
nedokončanih sodnih postopkov;
 kompletna ureditev komunalne infrastrukture v naselju Murova. V začetku del,
se je KS Plavž aktivno vključila v reševanje problematike z organizacijo
sestanka, katerega se je udeležilo 57 krajanov. Dela še niso v celoti zaključena;
 iIzgradnja otroškega igrišča PIKA in pričetek aktivnosti (razpis in izbira izvajalca
del za izgradnjo otroškega igrišča BIBA;
 podjetje JEKO je redno urejalo zelene površine (košnja trave, zasaditev rož
ipd.);
 po celi KS je bilo izvedeno krpanje lukenj;
 ureditev mesta za zabojnike objekta Titova 73 in sprostitev dveh parkirnih mest;
 obrez dreves se izvaja po predhodnem ogledu.

2. SKRB ZA LEPO OKOLJE
Vrtičkarji
V KS smo v letu 2018 sklenili 245 najemnih pogodb za vrtičke po ceni za najem
vrtička 0,40 €/m2.
V skladu s sklepi Sveta KS smo 18. 4. 2018 organizirali ogled vrtičkov na »bivšem
smetišču«, pri »Ragorju« in »separaciji«. Ogleda so se skupaj z najemniki in
člani sveta KS udeležili tudi predstavnik medobčinskega inšpektorata in redarstva.
Ogledali smo si 95 vrtičkov in ugotovili, da v 54 primerih ali 56,8 % vrtički niso
urejeni v skladu z zakupno pogodbo za vrt. Z najemniki smo se dogovorili, da
odstopanja odpravijo do začetka meseca junija.
Pri drugem ogledu vrtičkov, ki smo ga v isti sestavi opravili 5. 6. 2018 je bilo
ugotovljeno, da so najemniki vsaj v 70 % sanirali neustrezno postavljene objekte
na vrtičkih.
Kršitelji pogodbe so bili ponovno opozorjeni, da pomanjkljivosti odpravijo do
septembra.
Tretji ogled vrtičkov smo opravili 15. 10. 2018. Ugotovili smo, da je večina
najemnikov sanirala stanje v skladu z našimi navodili. Le v enem primeru je
inšpektor podal predlog sodniku za prekrške. Med ogledom smo tudi ugotovili, da
so nekatere površine neobdelane, kljub temu, da so najemniki plačali najemnino.
Glede na to, da je za vrtičke kar veliko povpraševanje, je Svet KS sprejel naslednje:
 da se na osnovi posnetka lokacije do naslednje sezone (marec) pripravi mapa
terena z označbo posameznih vrtičkov;
 v spomladanskih mesecih se pred podpisom pogodb opravi ponoven ogled
lokacije;
 z najemniki, pri katerih je bilo ugotovljeno, da vrtička ne obdelujejo ali da kršijo
določila pogodbe o najemu, se v naslednjem letu ne sklene pogodba o najemu;
 strokovne službe občine pripravijo variantni predlog dovoljene postavitve tipskih
hišic (načrt hišice).
Urejeni balkoni - ocvetličevanje
Člani Komisije za ocvetličenje so opravili ogled zgradb in okolice po celotni KS. Na
osnovi tega so pripravili 40 predlogov za nagrajence akcije ocvetličevanja. Med
predlogi je bil tudi Dom dr. F. Bergelja. Priznanja smo podelili na zaključni akciji, ki
smo jo organizirali dne 10. 10. 2018.
Akcijo ocenjujemo kot zelo uspešno in stimulativno. Prireditev je popestril ženski
pevski zbor Mavrica.
Komisija je tri naše krajane predlagala tudi za nagrado pri Občinski akciji Najlepše
cvetlične zasaditve. Nagrajena sta bila dva krajana.
Na pobudo Občine Jesenice, da bi v prihodnje izvajali enotno, občinsko akcijo
ocvetličenja in ne več po KS, smo se sestali na dveh sestankih. Pripravili smo tudi
skupna izhodišča, vendar so člani Sveta sklenili, da se odločanje o tej zadevi
prepusti naslednjemu novoizvoljenemu svetu KS v jesenskem času.
Čistilna akcija

V čistilni akciji, ki smo jo izvedli 21. 4. 2018, je sodelovalo 62 krajanov in krajank,
otroci OŠ Toneta Čufarja Jesenice (razred 2 č) in potapljači.
Najemniki vrtičkov so čistili okolico vrtičkov ter površino ob železniški progi, ribiči in
potapljači so čistili strugo potoka Jesenice, krajani bivalnega naselja so čistili
zelenice po celotni KS ter kolesarsko stezo, učenci OŠ Toneta Čufarja Jesenice so
poskrbeli za okolico šole in trim stezo.
Ob tej priliki so predstavniki EcoSynergy Systema seznanili udeležence o akciji
zbiranja čistih odpadkov ter oblikah stimulacije. Udeležencem so razdelili tudi
pristopne izjave za vstop v EcoSynergy sistem.
Ocenjujemo, da je bila letošnja čistilna akcija KS Plavž zelo uspešna, saj so se je
udeležili številni krajani, med katerimi so bili zastopani predstavniki vseh starostnih
skupin.
Kljub temu, da JEKO vzorno skrbi za javne površine, menimo, da tovrstne akcije
pripomorejo k druženju krajanov in osveščanju o pomembnosti urejenega in čistega
okolja.
3. DRUŽENJE
Praznovanje praznika Krajevne skupnosti
Ob prazniku Krajevne skupnosti Plavž smo 4. 7. 2018 v Spominskem parku
organizirali kratko kulturno prireditev, v kateri so sodelovali Pihalni orkester
Jesenice-Kranjska Gora in mladi harmonikar Luka Planinšek.
Ob tej priliki smo položili vence na spominska obeležja Staneta Bokala, Mirka
Roglja Petka in Cirila Tavčarja ter v Spominski park.
Pohod v Planino pod Golico.
Pohoda in srečanje krajanov v Planini pod Golico, ki smo ga organizirali 1. 7. 2018,
se je udeležilo 25 krajanov.
Pri gostišču Betel smo pripravili družabne igre in srečelov, udeležence pa pogostili
z enolončnico.
Starejši krajani
V letu 2018 je bilo v naši KS 354 krajank in krajanov starih 80 let in več. Zanje smo
12. 12. organizirali srečanje, ki je potekalo v prostorih OŠ Toneta Čufarja Jesenice.
Ob tej priliki smo jim pripravili kratek kulturni program z učenci OŠ Toneta Čufarja
Jesenice ter folklorno skupino JULIANA iz Hrušice, jih pogostili in skromno obdarili.
Ob tem gre vsa zahvala kolektivu OŠ Toneta Čufarja Jesenice ter učencem za
pripravo prostora in izvedbo programa. Prav tako je potrebno pohvaliti tudi dober
odziv donatorjev, ki so prispevali sredstva za obdaritev starejših krajanov.
V tem letu je 14 krajanov naše KS dopolnilo 90 let. Ob njihovih jubileju smo jim
pisno čestitali.
Obiskali smo najstarejšo krajanko naše krajevne skupnosti, gospo Ivano Gašperin,
ki je 19. 6. 2018 dopolnila 100 let. Obiska so se udeležili tudi župan občine Jesenice
in predsednik Društva upokojencev Jesenice.

Medsebojno druženje
Člani sveta KS Plavž smo se 11. 5. 2018, udeležili športnih iger KS v občini
Jesenice, ki so potekale na Pristavi.
Otroška igrišča
V letošnjem letu smo končno zaključili z obnovo otroškega igrišča PIKA. 17. 5.
2018 je bil opravljen prevzem igrišča, otvoritev pa je bila izvedena 6. 6. 2018.
Začele so se tudi priprave (objava razpisa in izbira izvajalca del) za pričetek
aktivnosti izgradnje otroškega igrišča BIBA.

IV.

OSTALE AKTIVNOSTI
Skupaj z Društvom bolnikov z osteoporozo je bilo 21. 3. 2018 izvedeno brezplačno
merjenje kostne gostote. Meritev se je udeležilo 45 krajank in krajanov, ki so bili
zelo zadovoljni. Ocenjujemo, da je bila akcija uspešna, zato bo KS s tovrstnimi
preventivnimi akcijami nadaljevala v bodoče.
Z društvom diabetikov Jesenice smo 17. 10. 2018 organizirali brezplačne meritve
holesterola, krvnega pritiska in sladkorja. Meritev se je udeležilo 80 krajanov.
Podjetjem in posameznikom smo poslali 82 prošenj za donacije pri organizaciji in
obdaritvi starejših krajanov ob koncu leta. Na naše vloge se je odzvalo 10 podjetij
in posameznikov, ki so skupaj prispevali 1.100 €.
Za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih lokalov smo posredovali 32 mnenj.

V.

NEREŠENA PROBLEMATIKA IN POBUDE

Otroška igrišča – v izvajanju
Ureditev otroških igrišč se izvaja po programu, ki smo ga pričeli v letu 2016. Zaključili
smo z igriščem PIKA, pričele so se aktivnosti za pričetek del ureditve otroškega igrišča
BIBA.
Infrastruktura
 Ureditev oziroma signalizacija interventnih dovoznih poti pri vseh več stanovanjskih
zgradbah v KS.
 Ureditev dodatnih parkirnih mest ob objektih C. revolucije 4, 5 in 8, Tavčarjeve 3/b,
C. m. Tita 83.
 Problematika parkirnih avtomobilov ob gostišču Metuljček – uredila se bo ob
rekonstrukciji regionalne ceste R2.
 Ureditev meteornih voda pri C. revolucije 1, 2 in 3.

VI.

POBUDE IN VPRAŠANJA

Pobude in pripombe krajanov, ki zahtevajo takojšnji odziv (javna razsvetljava, motnje
v kanalizaciji, vodotokih, črna odlagališča ipd.), strokovna delavka na KS Plavž sproti
javlja pristojnim službam. Ostale, ne tako urgentne pobude (poseki in obrezovanje

dreves, ureditev pločnikov in oznak na lokalnih cestah ipd.) pa obravnava Svet KS in
določi način reševanja. Med njimi so:
 Postavitev klopce pod krošnjo drevesa med objektoma Tavčarjeva 15 in 16, da
bodo starejši krajani lahko posedeli in se družili. Zadevo uvrstimo v plan
komunalnih del za leto 2019.
 Člane sveta prosijo za informacijo, katere aktivnosti se izvajajo v zvezi z deponijo
Mala Mežakla v smeri preprečevanja širjenja smradu.
 Na Trim stezi na Plavžu zaradi splavila lesa precej uničene stopnice, poti in objekti
na trim stezi.
 Občina Jesenice naj pripravi predlog ureditve vrtičkov v lasti Občine Jesenice s
poudarkom na možnosti postavitve uporabnih tipskih objektov. Svet daje to pobudo
zaradi tega, ker ocenjuje, da vrtički za prebivalce KS Plavž ne predstavljajo samo
gojenja zelenjave, ampak tudi umik v naravo in druženje.
 Krajevna skupnost Slovenski Javornik – Koroška Bela je posredovala pobudo, da
bi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin posredoval na občino pobudo za
povečanje finančnih sredstev za posamezno krajevno skupnost, s katerimi bo
samostojno razpolagala.
 Člani sveta so opozorili na slabo stanje cestišča (grbine od žlindre) pri parkiriščih
od Delavske hranilnice do uvoza v podnivojske garaže v Centru II.
 Zaradi porušene zgradbe pri cerkvi je bila električna žica, brez predhodnega
dogovora z lastnikom, napeljana na »Balohovo hišo«. Lastnika zanima, ali je tak
način požarno varen.
 Krajani so nas opozorili, da je pred cerkvijo sedaj tema. Javna razsvetljava je bila
na objektu, ki je sedaj podrt. Zanima jih, ali se bo do dokončanja del na Murovi
postavila vsaj začasna svetilka.
 Krajane ugotavljajo, da je zelo povečan promet od separacije po makadamski cesti
do Ragorja. Zanima jih, zakaj sedaj vozijo kamioni po makadamski cesti mimo
vrtičkov, vsa leta do sedaj pa so vozili iz druge strani oz. po asfaltu.
 Člani sveta KS Plavž ugotavljajo, da še vedo smrdi iz smetišča »Mala Mežakla«.
 Članica Sveta je opozorila da se prehod med Titovo 45 in »prevajalko PETAČ«,
Titova 47, pogreza. Prosi za ukrepanje.
 Člani sveta dajejo pobudo, da se pri igrišču na platoju Centra II, čim prej dokonča
ograja igrišča. Na igrišču je veliko otrok in jim žoga vsakodnevno uhaja na
regionalno cesto.
 Še vedno ni ustrezne rešitve za zgradbo bivšega hotela Pošta, ki predstavlja
grožnjo za mimoidoče pešce, kazi pa tudi okolico.
Člani Sveta Krajevne skupnosti Plavž si skupaj s strokovno delavko KS ter strokovnimi
delavci Občine Jesenice, prizadevamo ohranjati in izboljševati bivalno okolje, v
katerem krajani živijo, prisluhniti željam in pobudam posameznikov ter jih spodbujati
pri soustvarjanju prostora, v katerem živimo.
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