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POROČILO O DELU SVETA KS V LETU 2011 
 
V preteklem letu 2011 je Svet KS Slovenski Javornik - Koroška Bela zasedal na petih rednih in treh 
korespondenčnih sejah. 
 
V skladu s 15. členom Pravilnika o načinu delovanja krajevne skupnosti je Svet KS Slovenski Javornik - 
Koroška Bela:  
 

• obravnaval in sprejel poročilo o realizaciji finančnega načrta KS  in poročilo o doseženih ciljih 
in rezultatih, 

• imenoval komisijo za sodelovanje pri izvedbi akcije »Najlepši balkon v občini Jesenice« 
• sklical skupni sestanek z društvi, ki delujejo na območju krajevne skupnosti, 
• sklical skupni sestanek z direktorjem Komunalne direkcije Občine Jesenice,  
• organiziral predstavitev podjetja HARSCO Minerals in procesa predelave bele žlindre 
• imenoval članico v komisijo za razpolaganje z občinskim premoženjem za obdobje 2010 do 

2014. 
 
Svet KS je v letu 2011 izvajal naloge s posameznih področij dela, opredeljenih v Pravilniku o načinu 
delovanja KS. 
 

Naloge krajevne skupnosti s področja gospodarskih javnih služb 
(8. člen) 

 
V letu 2011 je KS Slovenski Javornik - Koroška Bela dala predloge za izvedbo komunalnih 
investicij, in sicer: 
 

• Ponovno smo predlagali celostno obnovo ceste skozi naselje v Trebežu. Projekt je v izdelavi. 
• Predlagali smo asfaltiranje cest v Podkočni. Realizirano je bilo delno asfaltiranje poti proti 

Podkočni 6, predpogoj za asfaltiranje proti Podkočni 15 pa je kanalizacija. 
• Ponovno smo dali pobudo za pričetek gradnje pločnika in prehoda za pešce na Potokih. Dobili 

smo odgovor, da še vedno ni urejeno lastništvo zemljišč, kjer naj bi potekal pločnik. 
• Komunalni direkciji smo poslali predlog oziroma pobudo, da v naslednjem planskem letu 

pripravi projektno dokumentacijo za kanalizacijo v naselju Potoki. 
 

• Komunalni direkciji smo predlagali, da bi občanom omogočili financiranje asfaltiranja površin 
med bloki v ugodnejši varianti, morda višji prispevek, zato pa na več obrokov. Na tak način bi 
manj zahtevne projekte, ki krajanom veliko pomenijo, vendarle realizirali. Prejeli smo 
negativen odgovor. 

• Posredovali smo pobude krajanov za vzdrževanje ceste čez Acronijevo parkirišče skozi predor 
proti Trebežu, vendar je odgovor negativen. 

• V zvezi z obvestilom podjetja Tehnični biro Jesenice o nameri, da zaradi večje varnosti svojega 
premoženja ogradijo svojo parcelo ob stavbi Cesta Borisa Kidriča 41 in s tem onemogočijo 
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uporabo pešpoti, ki poteka po sosednji parceli št. 1997/4, smo predlagali Občini Jesenice, 
Komunalni direkciji, da poišče alternativno pešpot in jo uredi za krajane. Odgovora nismo 
prejeli. 

• Kljub temu da smo seznanjeni s tem, da so na vidiku spremembe načina zbiranja odpadkov,  
smo dali pobude, in sicer: 
- da JEKO IN na Koroški Beli vzpostavi še kakšen ekološki otok višje v vasi; ugotavljamo, da je 

za Koroško Belo vzpostavljen le ekološki otok pri TVD Partizan na Cesti talcev, kar je premalo za 
kompletno zaledje. 

- da se ekološki otok - kontejnerje za raznovrstne odpadke namesti tudi v bližini stavbe na 
Cesti Borisa Kidriča 37c, v kateri so v glavnem poslovni subjekti in proizvajajo specifične odpadke 
(papir, plastenke), volumen posode za odpadke bi se tako lahko bistveno zmanjšal.  

- za ekološki otok na zemljišču s parcelno številko 512/1 k.o. Javorniški Rovt, in sicer ob uvozu 
k peskokopu v Trebežu. 

 
• Opozorili smo na problem z vodovodom v Javorniškem Rovtu, in sicer na pravne zadeve, ki 

morajo biti predhodno urejene za pridobitev uporabnega dovoljenja. Dobili smo odgovor, da je 
približno polovico že rešenih in da pravna služba nadaljuje z delom.  

• Opozorili smo na nedokončan projekt namestitve tablic s hišnimi številkami v Javorniškem 
Rovtu.  

• Opozorili smo na prometni režim v Javorniškem Rovtu v mesecu narcis. 
• Opozorili smo na nujna vzdrževalna dela na Koroški Beli, in sicer popravila asfalta in zalivanje 

razpok na cestah Ivana Cankarja, Cesti talcev, Potoški Poti, v Ulici Janeza Šmida pa celovita 
sanacija asfalta. 

• Na našo pobudo za ureditev cvetličnega otoka na počivališču v Soteski, redno vzdrževanje, 
namestitev klopi in redno praznjenje košev smo prejeli odgovor, da zasaditve cvetličnih otokov 
ne bo več financirala niti izvajala Komunalna direkcija. 

• Odvodnavanje od ceste do propusta pod železniško progo na spodnji Šmidovi pri Parežanin,  
• Popravilo opornega zidu na Tomšičevi 100 še ni realizirano, predvidoma bo v aprilu 2012. 
• Opozorili smo na nevarnost, da reklamne table na drogovih javne razsvetljave, ki se lomijo 

zaradi vetra, lahko koga poškodujejo. Prejeli smo odgovor, da bo podjetje Elektroinštalacije 
Čarni pregledalo table in ustrezno ukrepalo. 

• Komunalni direkciji smo predlagali, da se igrišče na Slovenskem Javorniku razširi, da se doda 
še nekaj igral in uredi preostanek parcele.  

 
• Na podlagi pobud krajanov v zvezi z otroškim igriščem v naselju Koroška Bela smo dali pobudo 

občini Jesenice, Komunalni direkciji, da s Športno unijo Slovenije in predstavniki društva TVD 
Partizan začne pogovore o vzpostavitvi otroškega igrišča na zemljišču ob objektu TVD Partizan 
na Koroški Beli. Dobili smo načrt urejanja igrišč v občini Jesenice, v katerem je to igrišče ena 
izmed prioritet.  

• Predlagano je bilo asfaltiranje dovozne poti do stavb Cesta v Rovte 3 in 5, vendar naloga ni bila 
realizirana. 

• Predlagana je bila razširitev glavne ceste do Pristave oziroma naselja Javorniški Rovt, tudi to 
ni bilo realizirano. 

• Predlagali smo ureditev in asfaltiranje pešpoti od Tomšičeve pod železniškim podvozom mimo 
kompleksa vrtičkov v smeri proti Jesenicam, vendar naloga še ni realizirana. 

• Komunalni direkciji smo poslali predlog krajanov za ureditev javne razsvetljave na avtobusnih 
postajališčih v Javorniškem Rovtu, realizacija še ni časovno opredeljena. 

• Komunalni direkciji smo poslali predlog, da se ob šolskem igrišču na Koroški Beli namestijo 
koši za smeti in organizira redno praznjenje. 

• Naš predlog za namestitev posameznih svetilk javne razsvetljave v delu ulice Javorniško 
nabrežje še ni realiziran. Imajo pripravljen predračun  za kompletno napeljavo  s 3 ali 4 
svetilkami, realizacija pa časovno še ni opredeljena. 

• Javna razsvetljava Svetinove ulice je na prvem mestu v občinskem planu. Izvedena bo v okviru 
finančnih možnosti. 
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• Na pobudo Sveta krajevne skupnosti je bilo urgentno rešeno odvodnavanje meteornih voda na 
Dobravski ulici. 

• Na našo pobudo je bilo sanirano poškodovano cestišče med hišama Javorniški Rovt 11 in 12, 
kjer cev javnega vodovoda štrli iz zemlje, ker je del cestišča odtrgalo. 

• Obnovljena je cesta v Javorniški rovt v dolžini 650m, novi propusti in urejeno odvodnavanje, 
drugih napeljav pod cesto pa ni. 

• Urejen je hudournik v Javorniškem Rovtu pri Žnidaršiču in Kogovšku, izdelan je nov most in 
20 pregrad. 

• Sanacija mostu pri Gasilskem domu na Koroški Beli, kjer so bile poškodovane deske, je bila na 
naš predlog realizirana. 

• Izvedena je bila kompletna rekonstrukcija, obnova vseh inštalacij na Sončni poti. 
• Saniran je oporni zid na Kurirski 2, sanirana sta tudi vodovod in cesta. 
• Izvedeno je bilo asfaltiranje glavne ceste v Javorniški Rovt, odbojne ograje, sanacija ceste po 

zimskem obdobju, 
• Obnovljen je zid in urejeno odvodnavanje s Tomšičeve proti Jesihu, zgrajena je rešetka. 
• Na Partizanski 9 izveden je priklop na javno kanalizacijo (nad Pervanjem) saniran je tudi 

oporni zid in asfalt pri Mulalič Krašovec. 
• Saniran je oporni zid na Cankarjevi 29. 
• Urejen je drugi ekološki otok v Mlaki v Javorniškem Rovtu, 

 
Aktivnosti KS glede prometne ureditve 
 

• Na pobudo krajanov s Trebeža smo Policijski postaji Jesenice posredovali predlog za  
umirjanje in kontrolo hitrosti v prometu na območju Trebeža in ceste v Čopov rovt. 

• SPV Občine smo dali pobudo za znižanje žive meje zaradi zagotavljanja preglednosti v križišču 
Ceste talcev in Ceste Ivana Cankarja. Svet KS Slovenski Javornik-Koroška Bela je predlagal, da 
se cesta čez »Črni most« sprosti za promet v smeri Ljubljana – Koroška Bela. 

• Na pobudo stanovalcev v Pionirski ulici smo na SPV poslali zahtevo za prometni znak 
prepovedano parkiranje, na Policijsko postajo Jesenice pa pobudo za pogostejšo kontrolo 
hitrosti v prometu. Oboje je bilo realizirano. 

 
Aktivnosti oziroma predlogi za ureditev in olepševanje kraja  
 

• Posredovali smo 15 predlogov za akcijo Najlepše ocvetličen balkon v občini Jesenice. 
• KS je na predlog krajanov predlagala, da se javne površine nad avtobusnim postajališčem pri 

trgovini na Tomšičevi vključijo v program košnje javnih zelenih površin. 
• Zavodu za gozdove smo predlagali čiščenje obcestnega pasu od Tomšičeve 104 do 100 in 

naprej od 110 do 88. Naloga še ni realizirana.  
 
Krajevna skupnost Slovenski Javornik Koroška Bela je spremljala in opozarjala na neurejenost cest, 
parkirišč, divjih odlagališč komunalnih odpadkov, meteornih voda ipd. ter pri odpravi 
nepravilnosti sodelovala tudi z občinskim redarjem in občinskim  inšpektorjem za ceste. 
 

• Pristojne službe Medobčinskega inšpektorata in redarstva smo opozorilii na neurejeno okolico 
objekta »Rekar - Geršak« v Trebežu, kjer se kopičijo opuščena vozila, plovila itd., še posebej, 
ker gre za dovozno cesto k turistični točki Pristava. 

• Opozorili smo na neurejeno okolico posameznih objektov v Trebežu in se pozanimali, če ima 
oseba, ki razgrajuje stare avtomobile ob cesti, ki pelje v Javorniški Rovt, vsa potrebna 
dovoljenja za obratovanje. Prejeli smo odgovor, da Občinska inšpekcija razgradnje iztrošenih 
vozil na lokaciji v Trebežu, ki se je na to mesto "preselila" z Dobravske ceste na Slovenskem 
Javorniku, obravnava in jo je skupaj z vsemi ugotovitvami in dokazi odstopila na okoljsko 
inšpekcijo. Po sprejetju nove uredbe o razgradnji iztrošenih vozil (1.5.2011) je MIR izdelal 
informacijo za javnost o obveznostih zadnjih lastnikov vozil, jo posredoval v uskladitev 
okoljski inšpekciji v Kranju. Prispevek za objavo v medijih je bil poslan občinam 
ustanoviteljicam MIR v času do 1.6. 2011.  
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• Na naše vprašanje, kaj se dogaja v kamnolomu v Trebežu, smo prejeli odgovor, da je le-ta v 
lasti Železarne Jesenice in ga trenutno uporablja zasebnik. 

• Na naše vprašanje, kako je z rejo živine v naselju (Slivnik, Jesih), smo prejeli odgovor, da 
prisotnost živine v naselju obravnava Odlok o JRM v občini Jesenice. Popolne prepovedi ni in 
je potrebno vsako zadevo obravnavati individualno tudi z vidika statusa zemljišč, kjer so živali, 
 ter statusa lastnika živali (Zakon o kmetijskih zemljiščih).  

• Na naše opozorilo, da vrtički ob železnici na Koroški Beli kazijo izgled kraja, smo prejeli 
odgovor, da občinski inšpektorat in redarstvo ne more posegati v urejanje vrtičkov, saj ni 
pooblastila v predpisih lokalne skupnosti. Nekatere občine imajo to problematiko urejeno z 
občinskim odlokom.  

• Na naše opozorilo, da so bo bloku  Cesta talcev 8a opažena opuščena vozila, smo prejeli 
odgovor, da vozila na Cesti talcev niso zapuščena vozila, saj se ne nahajajo na prometni 
površini, dani v javni promet, temveč gre za zasebne površine. Kršitev je le v primeru, da je 
vozilo iztrošeno, kar pa je posebej opredeljeno v zakonu. 

• Na naša opozorila o neurejeni okolici stavbe »Lukanova mesnica«, ki kazi izgled kraja, smo 
prejeli odgovor, da je lastnik pridobil ustrezna soglasja in dovoljenja za postavitev ograje in 
gradnjo stanovanjskega objekta. Za odlaganje in kopičenje komunalnih odpadkov (ne za 
gradbeni material in orodje za gradnjo ipd) se opravljajo ogledi občinske inšpekcije; sledijo 
odredbe lastniku. Inšpekcijski postopek je odprt in še ni zaključen. 

• Pristojnim službam na občini smo predlagali ureditev nabrežine in drevoreda nasproti 
gasilskega doma na Jesenicah do odcepa na Dobravsko ulico; precejšen del le-tega je namreč v 
naši KS. Dobili smo ogovor, da zemljišče ni občinsko, zato je potrebno apelirati na lastnika 
(Železarna Jesenice, Acroni). To smo tudi storili. 

 
Naloge krajevne skupnosti s področja prostorskega načrtovanja, urejanja prostora in 

varstva okolja 
(9. člen) 

 
Aktivnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja: 

• Ponovno smo predlagali MOP, ARSO in Uradu za upravljanje z vodami Kranj ureditev strug 
obeh potokov v KS Javornika in Bele-  

• Na predlog krajanov Slovenskega Javornika smo na Slovenske železnice naslovili pobudo za 
omilitev hrupa, ki ga povzročajo vlaki na trasi od železniške postaje Slovenski Javornik proti 
Jesenicam (protihrupna zavesa  med progo in naseljem pod progo). Prejeli smo negativni 
odgovor. 

• Krajevna skupnost je skupaj s KS Blejska Dobrava predlagala JEKO IN-u, da preventivno 
zagotavlja rezervne dele  (puhalnika) za čistilno napravo in s tem zagotavlja nemoteno 
obratovanje ČN, krajanom pa kvalitetno bivanje brez nevzdržnih vonjav, ki se po dosedanjih 
izkušnjah ob okvarah po več tednov širijo po naselju. 

• Na Oddelek za okolje in prostor smo naslovili vprašanje, če je Občina Jesenice že stranka v 
postopku glede okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo bele žlindre (Harsco Minerali). 
Dobili smo odgovor, da je postopek še v teku. Predlagali smo tudi, da pristojne občinske službe 
od nevladne organizacije Alpe Adria Green pridobijo informacije o delu podjetja Harsco 
Minerali. 

• Krajevna skupnost je v skladu z zakonom in s sprejetimi pravnimi akti občine sklenila 151 
zakupnih pogodb za oddajo vrtičkov na območju krajevne skupnosti, ki so v lasti Občine 
Jesenice. 

• KS je dala soglasje k oddaji zemljišča s parc. št. 2235/2 k.o. Jesenice, za potrebe parkiranja 
osebnih avtomobilov pri gostinskem lokalu pr¨Čbular, podjetju Horo d.o.o. 

• Krajevna skupnost Slovenski Javornik-Koroška Bela je dala soglasje za prodajo zemljišč na 
območju stanovanjskih blokov na Cesti Alojza Travna za namene gradnje novih garaž, in 
predlagala, da se zainteresirani krajani organizirajo v gradbeni odbor in na tak način znižajo 
stroške pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo novih garaž, če se bodo za gradnjo 
odločili. 
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• V zvezi z upravljanjem tenis igrišč na Kresu smo zainteresiranim članom  društva Možnar in 
PGD Koroška Bela predlagali, naj se obrnejo na Oddelek za okolje in prostor, kjer bodo iz prve 
roke dobili vse potrebne informacije. 

 
Naloge krajevne skupnosti s področja gospodarstva 

(10. člen) 
 
V letu 2011 je bilo obravnavanih šest vlog za podaljšanje obratovalnega časa za leto 2011, in sicer v 
gostinskih obratih: 
 
1. Bar Zvonček 
2. Remi bar 
3. Cafe Flamingo 
4. Okrepčevalnica Bela 
5. Cafe bar Target 
6. Picerija Venecija 
 
in pa sedem vlog za izredno podaljšanje obratovalnega časa za posamezne termine, in sicer dvakrat v 
gostinskem obratu Bar za prijatelje, štirikrat v Kafe baru Target in enkrat v piceriji Venecija.  
 
Obravnavali smo eno pritožbo v zvezi s podaljšanim obratovanjem lokala Venecija. Lastnika lokala 
smo na to opozorili, kajti pritožbe krajanov bodo v primeru, da se stanje ne uredi, osnova za negativno 
mnenje KS k morebitnim novim vlogam za podaljšanje obratovanja.  
 
Oddelku za gospodarstvo smo ponovno dali pobudo za ureditev manjšega vaškega jedra v naselju 
Potoki, kjer gre za ureditev trga in sanacijo vodnjaka, predlagali smo tudi obnovo vodnjaka na Koroški 
Beli pri Čopu. Prejeli smo odgovor, da za ureditev vaškega jedra na Potokih ni predvidenih sredstev v 
letu 2012, za sanacijo korita pri Čopu na Koroški Beli pa se bomo še pozanimali na Komunalni 
direkciji, če so kakšna sredstva namenjena tudi temu. 
 
Naloge  krajevne skupnosti s področja družbenih dejavnosti ter s področja povezovanja 

občanov v društva 
(11. člen) 

 
Krajevna skupnost vzpodbuja društvene dejavnosti, sodeluje z javnimi zavodi in društvi pri pripravi in 
izvajanju kulturnih, športnih in drugih prireditev v občini. V okviru prireditev v počastitev krajevnega 
praznika so pri tem sodelovala društva:  

 
• Pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, 
• Otroci iz OŠ Koroška Bela, 
• DPD Svoboda z razstavo fotografij Ivka Dolenca, 
• TVD s športnimi igrami,  
• KD Možnar, 
• PGD Koroška Bela in Javorniški Rovt, 
• Društvo upokojencev Javornik, 
• Pevke DU Javornik, 
• Pohodniška sekcija pri DU Javornik, 
• DPD Svoboda,  gledališče AKSA, 
• Namiznoteniška sekcija pri TVD Partizan Koroška Bela, 
• Strelsko društvo Javornik, 
• Mladinski center Jesenice. 
 

Sodelovali smo tudi z Osnovno šolo Koroška Bela na kulturnih in športnih prireditvah. 
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Tako kot vsako leto ob krajevnem prazniku pripravimo sprejem za starejše krajane, ob novem letu pa 
obiske na domu in v Domu Franca Berglja in jih tudi obdarujemo s skromnimi darilci in cvetjem. 
 
S kulturno zabavno prireditvijo KRAJANI KRAJANOM smo obeležili visok jubilej prve omembe 
Koroške Bele v pisnih virih. Na prireditvi so se predstavili lokalni ustvarjalci, pesniki, pevci, recitatorji. 
Prireditev je bila organizirana v času praznovanja krajevnega praznika in je bila dobro obiskana v 
zadovoljstvo organizatorjem kot tudi obiskovalcem.  
 
V počastitev jubileja in krajevnega praznika smo izdelali spletno stran Krajevne skupnosti Slovenski 
Javornik-Koroška Bela. Zasnovana je tako, da bo nudila možnost tudi vsem društvom in organizacijam 
v kraju, da na enem mestu objavljajo svoje vsebine.  

 
Naloge krajevne skupnosti s področja civilne zaščite 

(12. člen) 
 
V letu 2011 smo se udeležili slavnostne seje CZ ob dnevu civilne zaščite 1. marca. 
 

Splošno: 
 

Pripravili smo predloge kandidatov za sodnike porotnike Vincenc Alič,  
Milan Baloh,  Stanka Bizjak, Vojko Otovič, za katere menimo, da izpolnjujejo vse pogoje iz 42. člena 
Zakona o sodiščih.  
 
V letu 2011 so bila ustvarjena sredstva iz naslova dejavnosti prenesenih v opravljanje krajevnim 
skupnostim, v postavki sklenjenih najemnih pogodb za stavbna zemljišča na območju krajevne 
skupnosti, ki so v lasti Občine Jesenice. Znesek realiziranega prihodka je  2.438,94€. 
 
 
Pripravila: 
Sonja Zupanc 

 Maja Otovič  
Predsednica krajevne skupnosti 

 


