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POROČILO O OPRAVLJENIH AKTIVNOSTIH KRAJEVNE SKUPNOSTI PLAVŽ
V LETU 2016
Krajevna skupnost Plavž deluje v taki obliki od 10.10.2014, ko so se na osnovi referenduma,
združile tri krajevne skupnosti v eno.
Področje krajevne skupnosti predstavlja v dveh tretjinah bivalno okolje, le eno tretjino
zavzemajo predvsem ustanove (ZD, bolnica, sodišče ), trgovine in manjša podjetja.

I.

DEMOGRAFSKI PODATKI

Krajevna skupnost Plavž je največja krajevna skupnost v občini Jesenice in šteje 7.105
krajank in krajanov ali 32,5% vseh prebivalcev (21.839) občine. V primerjavi z letom 2014 je
v KS manj 247 prebivalcev večinoma na račun zmanjševanja števila prebivalcev v delovno
aktivni dobi. Je tudi najbolj gosto naseljen del občine, saj je gostota prebivalstva v KS Plavž
2.745 oseb/km2, medtem ko znaša gostota prebivalcev za celo občino 288 oseb/km2. Glede
na geografsko lego ni možno na področju KS Plavž določiti nek prostor, ki bi služil kot center
KS.
Iz strukture prebivalcev po starosti v Občini Jesenice lahko sklepamo, da je v KS kar 47%
krajanov (starejši, mlajši), delovno neaktivnih, oziroma 2% več kot v primerjalnem obdobju
leta 2014.

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 2016 smo imeli 6 rednih in 1 izredno sejo in 1. korespondenčno sejo Sveta KS
Plavž. Prisotnost na sejah je bila v večini primerov 100%.

Na 6 rednih sejah smo obravnavali naslednje:
 Zaključno finančno poročilo KS Plavž za leto 2015.
 Poročilo o opravljenih aktivnostih KS v letu 2015
 Osnutek Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
 Komunalna problematika se je obravnavala skoraj na vsaki seji
 Potrditev in objava razpisa za podelitev priznanj KS
 Priprava pripomb in predlogov za prometno študijo Občine Jesenice
 Potrditev predlogov komisij za
- Podelitev priznanja KS Plavž – na razpis ni prispel nobeden predlog
- Podelitev priznanj krajanom z najlepše urejenimi balkoni, oziroma okolico zgradb
 Obravnava finančnega načrta za leto 2017 za KS Plavž
 Potrditev komunalnega plana za leto 2017
 Potrditev programa dela Sveta KS Plavž za leto 2017
 Organizacija in izvedba srečanja krajanov v Planini pod Golico
 Organizacija in izvedba proslave ob krajevnem prazniku 4. julij

 Organizacija in izvedba srečanja s starejšimi krajani
 Obravnava pobud, pritožb in predlogov krajanov, ki smo jih sproti posredovali v reševanje
pristojnim službam v občini
Na izredni seji smo obravnavali Novelacijo programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč
v lasti in upravljanju občine Jesenice. Kot smo v KS predlagali, program vsebuje naše
pripombe, da se ohranijo in posodobijo obstoječa igrišča.
Na korespondenčni seji smo potrdili predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin
O delu v KS in Sveta KS smo krajane sproti obveščali preko internetne strani Občine
Jesenice, Radia Triglav in občinskega glasila Jeseniške novice.

III.

IZVAJANJE AKTIVNOSTI PO POSAMEZNIH PODROČJIH

UREJANJE INFRASTRUKTURE
V letu 2016 so bila glede na plan in tudi glede na akutne potrebe, izvedena naslednja večja
dela:
 Delna ureditev ceste ob garažah C. revolucije
 Ureditev posedenega cestišča na Žerjavcu
 Sanacija opornega zidu na Žerjavcu
 Ureditev prehoda za pešce pri Fakulteti za zdravstveno nego
 Zasaditev dreves in grmičevja predvsem na mestih, kjer je bilo v lanskem letu
odstranjeno drevje.
 Podjetje JEKO IN je redno urejalo zelene površine (košnja trave, zasaditev rož ipd.)
 Po celi KS je bilo izvedeno krpanje lukenj
 Obrez dreves se izvaja po predhodnem ogledu

SKRB ZA LEPO OKOLJE

Vrtičkarji
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin je sprejel dopolnitve pogodb za vrtičke s
sankcijami v primeru kršitve pogodbe ter določil enotno ceno najema vrtička 0,40€ za m2.
V KS smo v letu 2016 sklenili 209 najemnih pogodb za vrtičke.

Urejeni balkoni - ocvetličevanje
Tudi letos smo izvedli akcijo za najlepše urejen balkon ali okolico stanovanjske zgradbe.
Komisija je opravila oglede v mesecu juniju, avgustu in septembru, na osnovi katerih je
pripravila predlog najlepše urejenih balkonov oziroma okolice zgradb. Na zaključni akciji
ocvetličevanja smo podelili priznanja 33 krajanom. Akcijo ocenjujemo kot zelo uspešno in
stimulativno. Prireditev je popestril ženski pevski zbor Mavrica.

Čistilna akcija v KS Plavž se je izvajala v času od 11. do 16. aprila, s tem, da je bila
osrednja čistilna akcija na področju bivalnega naselja organizirana v soboto 16.4.2016.

Akcije se je poleg članov sveta KS udeležilo tudi 87 krajanov in učenci OŠ Tone Čufar.
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 Tone Čufar so poskrbeli za okolico šole.
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-IN vzorno skrbi za javne površine, ocenjujemo, da tovrstne akcije
pripomorejo k druženju krajanov in osveščanju o pomembnosti urejenega in čistega okolja.

DRUŽENJE

Praznovanje praznika Krajevne skupnosti
Ob prazniku Krajevne skupnosti Plavž, smo v spominskem parku organizirali kratko kulturno
prireditev, v kateri so sodelovali Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora, recitatorki Sonja
Frelih in Alenka Trampuš ter harmonikar.
Priznanj Krajevne skupnosti nismo podelili, ker na razpis nismo prijeli nobene prijave.
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.
Tradicionalni pohod v Planino pod Golico smo letos, zaradi oviranega dostopa, organizirali
10. septembra. Pohoda se je udeležilo 32 krajank in krajanov.
Pri gostišču Betel smo pripravili družabne igre in srečelov, udeležence pa pogostili z
enolončnico.

Starejši krajani
V letu 2016 je bilo v naši KS 333 krajank in krajanov starih 80 let in več. Zanje smo 7.
decembra organizirali srečanje, ki je potekalo v prostorih OŠ Tone Čufar Jesenice. Ob tej
priliki smo jim pripravili kratek kulturni program, jih pogostili in skromno obdarili. Ob tem gre
vsa zahvala kolektivu OŠ Tone Čufar 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 smo imeli tudi 14 90 letnikov, katerim smo poslali čestitke ob njihovem jubileju.

Medsebojno druženje
Člani sveta KS Plavž smo se dne 15.4.2016 udeležili športnih iger KS v občini Jesenice, ki jih
je letos organizirala KS Hrušica. Na igrah smo zopet osvojili prehodni pokal.

Otroška igrišča
Novelacije programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju občine
Jesenice je bila sprejeta na 15.seji Občinskega sveta dne 22.9.2016.
Program vsebuje naše predloge, da se ohranijo in posodobijo obstoječa igrišča v skladu z
normativi in standardi.

Problematiko smo skupaj s predstavniki občine obravnavali na izredni seji 28. septembra in
se dogovorili, da se za igrišča BIBA, TIM, PIKA in ROŽLE izdela projektna dokumentacija
ureditve in opreme igrišč
Dne 26.11. je Projekti biro Delavnica Vrhnika, d.o.o. predstavil idejno zasnovo ureditve
otroških igrišč na Plavžu. Predlog smo člani KS kot tudi predstavniki občine, z nekaj
pripombami, v celoti podprli.
V nadaljevanju Projektni biro izdela konkretno ponudbo za posamezno igrišče, v KS pa
bomo morali določiti program urejanja posameznih igrišč.

OSTALE AKTIVNOSTI
 3. februarja je bil organiziran sestanek glede problematike bivšega hotela »Pošta«,
katerega so se poleg lastnikov, udeležili župan s strokovnimi sodelavci, predstavnika KS
Plavž, lastnica Bistro Oaze. Na sestanku je bil dosežen dogovor o sanaciji stanja, ki moti
krajane.
 Dne 23.3.2016 je bilo z Društvom za osteoporozo opravljeno ultrazvočno merjenje
kostne gostote na petnici v sejni sobi KS. Meritev se je udeležilo 55 krajanov
 S prostovoljkami Društva diabetikov Jesenice smo 8.11.2016 organizirali meritve
krvnega sladkorja, holesterola in krvnega pritiska. Udeležba je bila zelo dobra, saj se
je meritev udeležilo 80 krajank in krajanov. Rečemo tudi lahko, da so bile meritve
uspešne in koristne, saj smo pri več kot 10 udeležencih ugotovili prekomerne vrednosti in
jih napotili k zdravniku.
 Aktivno smo se vključili v izdelavo dokumenta »Celostna prometna strategija občine
Jesenice«
 Podjetjem in posameznikom smo poslali 74 prošenj za donacije pri organizaciji in
obdaritvi starejših krajanov ob koncu leta. Na naše vloge odzvalo 11 podjetij in
posameznikov.
 Za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih lokalov smo posredovali 27 mnenj.

IV.

NEREŠENA PROBLEMATIKA IN POBUDE

Otroška igrišča
Ureditev otroških igrišč se bo izvajala po programu, ki smo ga pričeli v letu 2016.

Infrastruktura
Nerealizirano v letu 2016
 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
 Ureditev meteornih voda pri C. revolucije 1,2 in 3
 Sanacija opornega zidu na Murovi

Ostalo
V vsem tem obdobju nam, kljub večkratnim poskusom, ni uspelo dogovoriti termina za
razgovor z župnikom zaradi preglasnega zvonenja, na katerega nas opozarjajo krajani.

V.

POBUDE

Pobude in pripombe krajanov, ki zahtevajo takojšnje reagiranje (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 bolj evidentnimi pobudami so bile naslednje:
POBUDA

ODGOVOR

Da se označi potok Jesenica in se pred Ustrezne oznake se bodo namestile po
mostom čez Jesenico postavi napis rekonstrukciji ceste od Čufarja do Bolnice
»Potok Jesenica«
Da bi Pihalni orkester Jesenice-Kranjska
Gora igrala tradicionalno budnico za 1.
maj tudi po stari Titovi cesti od Sodišča
do Kosove graščine

Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora je
pripravljena sprejeti našo pobudo ob tem, da
se uredijo vsa potrebna dovoljenje za zaporo
ceste

Da se omeji hitrost na 30 km/h čez Problematiko je obravnaval SVP Občine
Murovo, Kosovo in Rogljevo,
Jesenice in sprejel sklep, da bodo pobudo
proučili v okviru usklajevanja varnih šolskih
poti
Da se na Razgledni poti naj se postavi
prometni znak omejitve motornih voz z
dopolnilno tablo, da je dovoljeno za
stanovalce.

Problematiko je obravnaval SVP Občine
Jesenice in sprejel sklep, da bodo pobudo
proučili v okviru usklajevanja varnih šolskih
poti

Strokovne službe naj poiščejo možnost, Občina Jesenice nas je
da se pravočasno prepreči širjenje aktivnostmi, ki jih že izvaja
invazivnih rastlin, kot so zlata rozga in
japonski dresnik.

seznanila

z

Da se prepove vožnja težkih tovornih S to problematiko je občina seznanila DARS,
vozil skozi Jesenice.
ki je obljubil, da bodo proučili možne ukrepe
za preprečitev odliva težkih motornih vozil z
avtoceste na regionalno cesto skozi
Jesenice. V zvezi s tem se organizira
sestanek, na katerem se bodo dogovorili za
konkretne ukrepe.
Da se v naslednjem letu predlaga za
občinsko priznanje »Najlepša cvetlična
zasaditev v občini Jesenice" tudi naše
krajane.
Da se nabavi zabojnike za smeti s Strokovna služba JEKO IN ocenjuje, da so
obstoječi zabojniki, glede na potrebe, najbolj

stopalko

primerni

Pristojne službe občine smo ponovno Podjetje Ekogor, ki izvaja obdelavo mešanih
opozorili na emisije smradu, ki se širi iz komunalnih odpadkov bo problematiko
odlagališča Mala Mežakla
saniralo najkasneje do konca leta

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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Ivanka Zupančič

