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Svet Krajevne skupnosti Slovenski Javornik−Koroška Bela se je v mandatu 

2010−2014 sestal na 24 sejah.  

 

 Opravljali smo naloge, ki so potrebne za uspešno delovanje KS, in ki so po 

Statutu v pristojnosti Sveta KS.  

Vsako leto smo pripravili: letni delovni načrt, načrt komunalnih del in finančni 

načrt. Ob koncu koledarskega leta smo pripravili poročilo o delu in ga skupaj s 

poslovnim poročilom poslali županu in direktorju Občinske uprave.  

Imenovali smo članico v komisijo za razpolaganje z občinskim premoženjem za 

obdobje 2010 do 2014. 

Pripravili smo predloge kandidatov za sodnike porotnike. 

 

 Na vseh sejah smo obravnavali vloge in pobude krajanov; izpostavljeno 

situacijo smo si ogledali tudi na terenu. Skupaj z ustreznimi strokovnimi službami 

na Občini Jesenice smo skušali pobude udejaniti; krajane smo o tem pisno 

obveščali. 

 

 Organizirali smo tematske pogovore z gosti. Na seje smo redno vabili 

strokovnjake, ki so nam določeno perečo problematiko strokovno predstavili in 

nam na ta način omogočili tudi ustrezno posredovanje informacij krajanom. S tem 

namenom smo sklicali: 

o dva skupna sestanka z direktorico/direktorjem Občinske uprave Jesenice, 

o dva skupna sestankas predstavnikom Policijske postaje Jesenice in vodjo 

Medobčinskega inšpektorata in redarstva, kjer smo obravnavali prometno 

problematiko, kršitve javnega reda in miru, kršitve občinskih odlokov ipd., 

o skupni sestanek z direktorjem in predstavniki JEKO-Ina, kjer so nam 

predstavili sistem zbiranja odpadkov od vrat do vrat; 
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o skupni sestanek z direktorjem Acronija in direktorjem Harsca, kjer smo 

obravnavali okoljevarstveno problematiko, 

o skupni sestanek s predstavniki DARS-a, MIR-a, PP Jesenice,  Občine 

Jesenice in predstavniki krajanov – kmetov s Koroške Bele, na katerem smo 

obravnavali problematiko ceste za kmetijsko mehanizacijo; 

o skupni sestanek s predsednikom KD Možnar Koroška Bela glede upravljanja 

RC Tenis Kres; 

o skupni sestanek s predsednikom ZDPM Jesenice, ko je ta upravljal Dom na 

Pristavi; 

 

 

V mandatu 2010−2014 so bila realizirana naslednja dela oz. projekti: 

 

 obnovljena je cesta v Javorniški Rovt v dolžini 650m, urejeni so novi propusti in  

odvajanje meteorne vode,  odbojne ograje, asfaltiranje in sanacija ceste po 

zimskem obdobju; 

 asfaltirana je cesta do Kogovška; 

 asfaltirana je cesta do gasilskega doma v Javorniškem Rovtu; 

 v Javorniškem Rovtu je bil saniran oporni zid pri Remarju; 

 sanirano je poškodovano cestišče med hišama Javorniški Rovt 11 in 12; 

 urejen je bil hudournik v Javorniškem Rovtu pri Žnidaršiču in Kogovšku, izdelan je 

bil nov most in 20 pregrad; 

 asfaltirana je dovozna pot na Lehah; 

 urejen je del pešpoti s Tomšičeve ulice do železniške postaje na Slovenskem 

Javorniku in del pešpoti od Tomšičeve mimo vrtičkov proti Jesenicam; 

 izvedena je bila sanacija mostu pri gasilskem domu na Koroški Beli; 

 obnovljena je konstrukcija in asfalt na obeh mostovih na Koroški Beli; 

 izvedena je bila kompletna rekonstrukcija oz. obnova vseh inštalacij na Sončni 

poti; 

 v križišču na Koroški Beli je bila znižana brežina zaradi zagotovitve 

preglednostnega trikotnika, na regionalni cesti so nameščene zvočne zavore in 

omejitev hitrosti 60 km/h; 
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 urejeno je odvodnjavanje od ceste do propusta pod železniško progo na spodnji 

Šmidovi pri Parežaninu; 

 urejeno je odvajanje meteornih voda na Dobravski ulici na Sl. Javorniku; 

 saniran je oporni zid na Kurirski 2 na Sl. Javorniku, sanirana sta tudi vodovod in 

cesta; 

 obnovljen je zid in urejeno odvajanje meteornih voda s Tomšičeve proti Jesihu, 

zgrajena je rešetka; 

 na Partizanski 9 na Koroški Beli je izveden priklop na javno kanalizacijo (nad 

Pervanjem), saniran je tudi oporni zid in asfalt pri Mulaliču Krašovcu; 

 saniran je oporni zid na Cankarjevi 29 na Koroški Beli; 

 urejen je drugi ekološki otok v Mlaki v Javorniškem Rovtu; 

 izvedena je bila celostna ureditev Pristave in Zoisovega parka; 

 dograjeno je bilo igrišče na Slovenskem Javorniku na preostalem delu parcele; 

 za igrišče na Koroški Beli je sklenjen dogovor med Športno unijo Slovenije, TVD 

Partizan in Občino Jesenice; 

 na Koroški Beli smo dobili novo avtobusno postajališče; 

 Koroška Bela je prejela priznanje Gorenjske turistične zveze v kategoriji manjših 

mest. 

 

Krajevna skupnost redno organizira prireditve v okviru praznovanja krajevnega 

praznika in sodeluje pri ostalih prireditvah v kraju. 

 

Ob krajevnem prazniku smo vsako leto pripravili: 

o spominsko komemoracijo v Parku talcev skupaj z Osnovno šolo Koroška Bela, 

o srečanje in simbolična obdaritev krajanov, starih 80 let in več, 

o športna tekmovanja skupaj s TVD Partizan Javornik–Koroška Bela in MCJ 

Jesenice, 

o kulturne prireditve skupaj z DPD Svoboda in pevskim zborom DU Javornik, 

o srečanje in skromna pogostitev krajanov na Pristavi ob pomoči donatorjev iz 

kraja. 

Vzpostavili smo zgledno sodelovanje z vsemi društvi v kraju; dvakrat letno 

organiziramo srečanje z njihovimi predsedniki. Kot gostje smo se redno udeleževali 

občnih zborov društev. 
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Sodelovali smotudi na drugih prireditvah (kulturni praznik, dan žena, praznik dela, 

dan mrtvih) in pri projektih v kraju.   

 

 V počastitev jubileja in krajevnega praznika smo izdelali spletno stran 

Krajevne skupnosti Slovenski Javornik-Koroška Bela (ob pomoči donatorjev). 

 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 

organizatorjev in obiskovalcev; 

 Z Ljudsko univerzo Jesenice in Gornjesavskim muzejem smo sodelovali v 

projektu raziskovanja kilturne dediščine, in sicer Kako so na Javorniku včasih 

živeli, Kako so na Koroški beli včasih živeli in Kako so v Javorniškem Rovtu 

včasih živeli. 

 Z Občinsko knjižnico Jesenice smo sodelovali pri ureditvi spominske sobe 

pisatelja iz našega kraja – Pavleta Zidarja. 

 Kot gostje smo vsako leto sodelovali na Otroškem parlamentu v Osnovni šoli 

Koroška Bela. 

 Vsako leto smo organizirali tudi čistilno akcijo, kjer so nam pomagala društva, 

Osnovna šola Koroška Bela in Občina Jesenice. 

 Redno smo sodelovali tudi v akciji za najlepši balkon. 

 V naši KS se je v začetku leta 2013 začelo testno zbiranje embalaže od vrat 

do vrat. 

 

Izvedli smo tudi predstavitve in akcije, in sicer: 

 skupaj z vodstvom Acronija smo za krajane organizirali ogled proizvodnje jekla v 

Acroniju,  

 organiziralismo predstavitev podjetja HARSCO Minerals in strokovno predstavitev 

procesa predelave bele žlindre (dan odprtih vrat); 

 organizirali smo strokovno predstavitev namestitve in uporabe malih čistilnih 

naprav za krajane v Javorniškem Rovtu; 
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 na Osnovni šoli Koroška Bela smo postavili stalno fotografsko razstavo Olimpijci 

iz našega kraja; razstavo je odprl Miro Cerar; 

 v tednu vseživljenjskega učenja smo organizirali pohod na Boncljo, ki pa je zaradi 

slabega vremena odpadel;    

 sodelovali smo pri slavnostni akademiji ob 90-letnici DPD Svoboda in pri pripravi 

brošure, ki so jo izdali ob tej priložnosti; 

 organizirana je bila počastitev 100. rojstnega dne krajanke Angele Prestor. 

 

Naloge, ki jih v preteklem mandatu nismo uspeli realizirati: 

 rekonstrukcija ceste v Trebežu, 

 asfaltiranje ceste proti Podkočni 15,  

 prehod za pešce na regionalni cesti na Potokih, 

 ureditev prehoda za pešce čez regionalko pri kulturnem domu, 

 ureditev prehoda za pešce pri trgovini na Koroški Beli, 

 pločnik na odseku od priključka ceste do avtobusne postaje in javno razsvetljavo 

na avtobusnem postajališču ob regionalni cesti na Potokih, 

 ponovna vzpostavitev zapornic na nivojskem križanju ceste z železnico v naselju 

Potoki, 

 kanalizacija v naselju Potoki in redno izvajanje deratizacije, 

 ureditev manjšega vaškega jedra v naselju Potoki, 

 postavitev še kakega ekološkega otoka na Koroški Beli, 

 ekološki otok - zabojnike za raznovrstne odpadke namestiti tudi v bližini stavbe na 

Cesti Borisa Kidriča 37c, v kateri so v glavnem poslovni subjekti in proizvajajo 

specifične odpadke (papir, plastenke),  

 ureditev ceste čez Acronijevo parkirišče skozi predor proti Trebežu, 

 ureditev športnega objekta za tenis na Kresu in začetek obratovanja, 

 namestitev igral za predšolske otroke na zelenici pred domom TVD Partizan na 

Koroški Beli, 

 popravilo opornega zidu na Tomšičevi 100, 

 asfaltiranje dovozne poti do stavb Cesta v Rovte 3 in 5, 

 razširitev glavne ceste do Pristave oziroma naselja Javorniški Rovt, 

 dokončno ureditev in asfaltiranje pešpoti od Tomšičeve pod železniškim 

podvozom mimo kompleksa vrtičkov v smeri proti Jesenicam, 
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 ureditev okolice objekta »Rekar - Geršak« v Trebežu, kjer se kopičijo opuščena 

vozila, plovila itd., še posebej, ker gre za dovozno cesto k turistični točki Pristava, 

 javna razsvetljava Svetinove ulice, 

 javna razsvetljava na avtobusni postaji pri Kogovšku, 

 javna razsvetljava na Javorniškem nabrežju, 

 ureditev brežine potokov Javornik in Bela, 

 parkirišče za potrebe zaposlenih in drugih obiskovalcev OŠ Koroška Bela, 

 parkirišče nasproti kulturnega doma na Slovenskem Javorniku, 

 ureditev vrtičkov ob železnici na Koroški Beli, ki kazijo videz kraja, 

 dokončanje projekta namestitve tablic s hišnimi številkami v Javorniškem Rovtu, 

 saniranje nevzdržne situacije okoli ekološkega otoka pri TVD Partizanu na 

Koroški Beli ... 

 

Ob koncu mandata ugotavljamo, da  smo v okviru danih možnosti uspeli izpeljati kar 

nekaj večjih in še več manjših projektov, s katerimi smo obogatili našo krajevno 

skupnost. 

 

Boljša komunalna urejenost, lepši izgled in ne nazadnje tudi organizirana druženja 

krajanov bodo vsekakor pripomogla k prijetnejšemu bivanju v našem kraju. 

Nagrado za decembrsko sejnino smo namenili socialno ogroženim otrokom na 

Osnovni šoli Koroška Bela. 

 

Za nadaljne uspešno delo in ustrezno komunikacijo s krajani priporočamo kar 

najtesnejše sodelovanje s strokovnimi službami na Občini Jesenice in ažurno 

obveščanje o delih, ki potekajo v kraju. 

 

Maja Otovič 


