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AKTIVNOSTI KRAJEVNE SKUPNOSTI PLAVŽ V LETU 2017

I.
DEMOGRAFSKI PODATKI
Konec leta 2017 je na področju KS Plavž prebivalo 6.735 krajanov. V primerjavi z letom 2014
se je število prebivalcev zmanjšalo za 417. Kot je razvidno iz spodnjih grafov gre največje
zmanjšanje na račun delovno aktivnega prebivalstva, to je v starosti od 20 do 60 let.

STAROSTNA STRUKTURA KRAJANOV KS PLAVŽ V OBDOBJU 2014 - 2017
Starost
2014
2016
2017
90 let in več
61
0,8
49
0,7
42
80 do 89
301
4,1
283
4,0
290
70 do 79
564
7,7
575
8,1
611
60 do 69
1.146
15,6
1.162
16,4
1.192
50 do 59
1.172
15,9
1.097
15,4
971
40 do 49
965
13,1
931
13,1
936
30 do 39
1.144
15,6
1.031
14,5
922
20 do 29
726
9,9
707
10,0
561
10 do 19
632
8,6
600
8,4
613
do 9 let
641
8,7
670
9,4
597
Skupaj
7.352
100,0
7.105
100,0
6.735

Največje povečanje prebivalcev beležimo v starost od 60 do 69 let.

0,6
4,3
9,1
17,7
14,4
13,9
13,7
8,3
9,1
8,9
100,0

Zaskrbljujoče pa je tudi dejstvo, da število krajanov do 20 let postopoma upada.
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 2017 se je Svet KS Plavž sestal na 6 rednih sejah in eni korespondenčni.
Na korespondenčni seji je bil, na predlog Oddelka za okolje in prostor občine Jesenice,
obravnavan predlog za spremembo že sprejetega vrstnega reda ureditve otroških igrišč na
Plavžu.
Predlog ni bil sprejet, saj je bila večina članov sveta mnenja, da je potrebno upoštevati že
sprejete sklepe v zvezi z ureditvijo otroških igrišč.
Na rednih sejah smo obravnavali naslednjo tematiko:
 Predlog ureditve otroških igrišč in določitev prioritet
 Komunalni plan za leto 2017
 Poročilo o delu sveta KS Plavž za leto 2016 in informacija o zaključnem računu KS
 Potrditev in objava razpisa za podelitev priznanj KS
 Potrditev predlogov komisij za priznanja krajevne skupnosti in priznanj krajanom z najlepše
urejenimi balkoni, oziroma okolico zgradb
 Komunalna problematika se je obravnavala skoraj na vsaki seji
 Obravnava finančnega načrta za leto 2018 za KS Plavž
 Potrditev komunalnega plana za leto 2018

Potrditev programa dela Sveta KS Plavž za leto 2018
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
 Varnostno situacijo na področju KS Plavž. Kljub posameznim kršitvam smo skupaj s
področnim policistom zaključili , da je varnost v KS Plavž ne odstopa od varnostne situacije
na področju celotne občine.
 Mnenja k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih lokalov v naši KS






III.

IZVAJANJE AKTIVNOSTI PO POSAMEZNIH PODROČJIH
1. UREJANJE INFRASTRUKTURE
V letu 2017 so bila glede na plan in tudi glede na akutne potrebe, izvedena naslednja večja
dela:
 Sanacija dveh opornih zidov na Murovi
 Ureditev priključka kanalizacije pri Kosovi graščini
 Ureditev vodotoka v naselju Žerjavec
 Zamenjava neprimernega asfalta z nedrsečim na ovinku »pri Doku«
 V okviru sanacije ceste od Bolnice do Hrušice je bil na novo zgrajen tudi pločnik od
Bolnice Jesenice do Kopavnika
 Konec leta so se pričela dela na ureditvi regionalne ceste R-2 (infrastruktura v breme
občine)
 Zasaditev dreves in grmičevja predvsem na mestih, kjer je bilo v lanskem letu
odstranjeno drevje.
 Podjetje JEKO 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

2. SKRB ZA LEPO OKOLJE
Vrtičkarji
V KS smo v letu 2017 sklenili 216 najemnih pogodb za vrtičke po ceni za najem vrtička
0,40€/m2.
Na Svetu KS Plavž kot tudi na Svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin se ugotavlja, da
nekateri najemniki kršijo določila 5. in 7. člena Zakupne pogodbe za vrt.
Zato je bil najemnikom vrtičkov posredovan dopis o upoštevanju določil Zakupne pogodbe
ter obvestilo, da se bo v pomladanskih mesecih izvedla kontrola. Kršitelji bodo ustrezno
sankcionirani (ne sklenitev pogodbe, rušenje na črno zgrajenih objektov, ipd).
Urejeni balkoni - ocvetličevanje
Komisija krajevne skupnosti Plavž za ocvetličenje 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, ki je bila 4.10. 2017, smo
nagradili 29 krajank in krajanov. Akcijo ocenjujemo kot zelo uspešno in stimulativno.
Prireditev je popestril ženski pevski zbor Mavrica.
Komisija je dve naši krajanki predlagala tudi za Občinsko akcijo Najlepše cvetlične
zasaditve.
Čistilna akcija
Osrednje čistilne akcije, ki je bila organizirana 22.4.2017 se je udeležijo 67 krajanov.

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 in trim
stezo.
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, ocenjujemo, da tovrstne akcije
pripomorejo k druženju krajanov in osveščanju o pomembnosti urejenega in čistega okolja.
Z akcijo smo morda pričeli malo prepozno, zato smo strokovnim službam predlagali, da se
v naslednjem letu prične že v začetku aprila.
Drugo
 -Pri zdravstvenem domu Jesenice sta bili postavljeni dve klopi.
 -povezovalne pešpoti se redno vzdržujejo in po potrebi vzdržujejo
3. DRUŽENJE
Praznovanje praznika Krajevne skupnosti
Ob prazniku Krajevne skupnosti Plavž, smo 30.6. 2017 v Spominskem parku organizirali
kratko kulturno prireditev, v kateri so sodelovali Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora in
mladi harmonikar Planinšek Luka. Priznanje krajevne skupnosti Plavž smo podelili dvema
krajanoma- Tereziji (Zinki) Šturm in Željku Jakelič.
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.julija 2017, se je
udeležilo 25 krajanov.
Pri gostišču Betel smo pripravili družabne igre in srečelov, udeležence pa pogostili z
enolončnico.
Starejši krajani
V letu 2017 je bilo v naši KS 340 krajank in krajanov starih 80 let in več. Zanje smo 12.
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 je 12 krajanov naše KS dopolnilo 90 let. Ob njihovih jubileju smo jim pisno
čestitali.
Medsebojno druženje
Člani sveta KS Plavž smo se dne 19.5.2017, udeležili športnih iger KS v občini Jesenice,
ki jih je letos organizirala KS Slovenski Javornik – Koroška Bela. Prehodni pokal je osvojila
Krajevna skupnost Sava.
Otroška igrišča
Med uspešnim aktivnostmi v letošnjem letu je bil vsekakor sprejet dogovor o urejanju
otroških igrišč na Plavžu.
Na 16. seji smo določili naslednjo prioriteto urejanja otroških igrišč:
V letu 2017 igrišče PIKA
V letu 2018 igrišče BIBA
V letu 2019 igrišče ROŽLE
V letu 2020 igrišče TIM

Za ta namen je bilo v občinskem proračunu namenjenih 40.000€, ki pa žal zaradi
objektivnih razlogov niso bili porabljeni in se prenašajo v naslednje leto. Izvedena so bila
le začetna dela ureditve otroškega igrišča PIKA.

IV.

OSTALE AKTIVNOSTI

 Februarja je bil organiziran sestanek glede problematike bivšega hotela »Pošta«,
katerega so se poleg lastnikov, udeležili župan s strokovnimi sodelavci, predsednica KS
Plavž, lastnica Bistro Oaze. Na sestanku je bil dosežen dogovor o sanaciji stanja, ki moti
krajane.
 Skupaj z Društvom bolnikov z osteoporozo je bilo 10. maja 2017 izvedeno brezplačno
merjenje kostne gostote. Meritev se je udeležilo 53 krajank in krajanov, ki so bili zelo
zadovoljni. Ocenjujemo, da je bila akcija uspešna, zato bo KS s tovrstnimi preventivnimi
akcijami nadaljevala v bodoče.
 Akcija merjenja holesterola, krvnega sladkorja in pritiska je bila izvedena v sodelovanju
z Društvom diabetikov 15.11.2017 v prostorih KS. Akcija je bila zelo uspešna, saj se je
meritev udeležilo 71 krajanov. To je spodbuda, da z akcijo nadaljujemo drugo leto v
mesecu oktobru.
 Podjetjem in posameznikom smo poslali 50 prošenj za donacije pri organizaciji in obdaritvi
starejših krajanov ob koncu leta . Na naše vloge se je odzvalo 11 podjetij in posameznikov,
ki so skupaj prispevali 1.140,00 €.
 Za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih lokalov smo posredovali 28 mnenj.
IV.
NEREŠENA PROBLEMATIKA IN POBUDE
Otroška igrišča – v izvajanju
Ureditev otroških igrišč se izvaja po programu, ki smo ga pričeli v letu 2016, začetna dela na
igrišču Pika pa konec leta 2017.
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 R-2
 Ureditev meteornih voda pri C. revolucije 1,2 in 3
VI.
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
Da bi Pihalni orkester Jesenice-Kranjska
Gora izvajal tradicionalno budnico za 1. maj
tudi po stari Titovi cesti od Sodišča do
Kosove graščine
Pri zarisovanju novih črt za parkiranje se
stare ne prekrijejo, ker je to za krajane
dvoumno (C. revolucije 1-3).
Zabojniki za smeti od Titove 75 naj se
prestavijo na drugo lokacijo, da sprostijo
parkirni prostor ob Tavčarjevi cesti.

ODGOVOR
Po proučitvi postopka pridobivanja soglasja
in s tem povezanih stroškov za zaporo ceste
se pobuda odstopi Občini Jesenice.

Parkirne črte se bodo ponovno obnovile in s
tem prekrili stare. –Sirkova-Občina jesenice
V kolikor objekt Titova 75 ne opredeli nove
lokacije za zabojnike, bo prevzemno mesto
določila občina v skladu z Odlokom o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Jesenice. – strokovna služba Občine
Veliko ljudi s Plavža uporablja za dostop do O tem smo obvestili pristojne službe.
trgovskega centra na Spodnjem Plavžu pot
ob železniški progi, pri čemer je
poškodovana ograja pri Hoferju.
Najemniki vrtičkov ob Kurilniški ulici (nasproti MIR bo v okviru obhodov, ki jih opravljajo
Dinosa) so nas opozorili, da se v nočnih urah posvet nekoliko več pozornosti temu
na teh prostorih zadržujejo razne osebe, ki področju.
za seboj puščajo smeti in delajo škodo.
Opozorili smo na možnost podora bankine Posredovano je bilo naročilo za pregled
ob Razgledni poti ob priključku iz naselja Pod stanja - Sašo Oblak
Mirco proti hiši Novak.
Izvede naj se označitev parkirnih mest ob Sklep SPV je da je talne označbe potrebno
severni strani povezovalne ceste med objekti obnoviti.
Titova 85, 87 in 89.
Ureditev notranjosti kapelice v Spominskem Sanacija kapelice je predvidena za leto
parku (odpada stropni omet)
2018. – Oddelek za okolje in prostor
Na semaforjih ob uvozu z R-2 proti Na seji SPV dne 5.12.2017 je bilo odločeno,
Mercatorju in pri slaščičarni Metuljček je da se zadeva obravnava ko bo izvedena
potrebno podaljšati zeleni intervala.
rekonstrukcija ceste R2.
Zaradi varnega prečkanja lokalne ceste naj Komisija SPV ugotavlja, da je uvoz do stavbe
pri objektu Bokalova 1/a, uredi prehod za Ulice Staneta Bokala 1/a, v lasti
pešce do pločnika na nasprotni strani ceste. Stanovanjskega sklada RS. Predlaga, da se
na desni strani uvoza začrta pas za pešce.
Ali je v planu zasteklitev tržnice na Stari Savi. Zaradi prostega prehoda strank in kupcev
Vprašanje se posreduje Oddelku za prodajalci ne pustijo spuščanje roloja v
gospodarstvo občine Jesenice.
katerem je tudi pleksi steklo. - Vera Djurič
Drozdek.
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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