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Kljub temu, da nam življenje še vedno krojijo ukrepi povezani s Corona virusom in vlada navidezno
zatišje na vseh področjih življenja, smo bili člani KS dejavni na različnih področjih. Težav, ki zadevajo
vse nas, virus seveda ni odpravil, zato v nadaljevanju sledi krajše poročilo o perečih temah, ki so ali še
bodo aktualne v letošnjem letu in zadevajo našo KS.

1. Nad Koroško Belo imamo še vedno potencialno najnevarnejši plaz v državi. Zaradi nedavnega
prepleta naravnih pojavov (obilica snega in dežja, potresi), se krajani upravičeno bojijo
najhujšega. Že nekaj časa vaščani Koroške Bele pričakujejo konkretna navodila, kako ravnati
in kam se umakniti v tem primeru. Na sestanku s predstavniki Občine Jesenice in civilne
zaščite, smo dobili zagotovila, da bi naj zgibanka z omenjenimi navodili, prispela v nabiralnike
krajanov v tednu ali dveh. Prav tako naj bi se še letos vzpostavil sistem alarmiranja v primeru
sprožitve plazu. Za izvedbo sistema alarmiranja je izdelana idejna zasnova. Večina sredstev
bo zagotovljenih iz Sklada za podnebne spremembe, del bo prispevala občina. Za izvedbo
projekta bo potrebno pridobiti še soglasja lastnikov zemljišč, izvesti javni razpis za izbiro
izvajalca del, ter podpisati pogodbo za priključitev na električno omrežje. Ko bo vse to
izvedeno in ko bodo vremenske razmere to omogočale, se pristopi k izvedbi.

2. Krajani Koroške Bele že dolgo časa opozarjajo na nevzdržno in nevarno stanje na cestni
povezavi med obrati Acronija in PDP. Na tem odseku se dnevno pelje okoli 200 tovornjakov,
kar zaradi neustreznih dimenzij ceste predstavlja veliko  nevarnost za vse udeležence v
prometu in obremenitev okolja, ter močno zmanjšuje kvaliteto življenja prebivalcev v
neposredni bližini ceste. Letos je prišlo do dogovora med deležniki, ki bodo sodelovali pri
izgradnji nove povezovalne ceste med omenjenimi obrati podjetja Acroni. Kot vam je
poznano, je izgradnja novega železniškega podvoza mogoča le, ko železniškega prometa ni,
zato je čas za dokončanje projekta omejen do meseca junija, ko naj bi se ponovno sprostil
železniški promet na relaciji Jesenice – Ljubljana. Po objavi  članka o gradnji novega podvoza
v Jeseniških novicah, smo tudi na KS prejeli kar nekaj vprašanj, predlogov in pripomb o
(ne)ustreznosti predstavljenega načrta. Člani KS smo si enotni, da obstoječa cestna povezava
nikakor ni ustrezna, na kar smo dolgo opozarjali pristojne. Sedaj se pojavlja težnja po
ohranitvi kamnitega oboka, ki je bil zgrajen še v časih AO monarhije. Strinjamo se, da je tak
objekt nedvomno pomemben del arhitekturne dediščine, ki bi ga kazalo ohraniti tudi za naše
zanamce. S tem smo seznanili tudi predstavnike Občine Jesenice. Po drugi strani pa se
zavedamo, da v kolikor podvoz ne bo zgrajen sedaj, verjetno ne bo še prihodnjih 20-25 let.
Potrebno se je zavedati, da so finančna sredstva omejena, časovno okno za izgradnjo pa je
kratko. Včasih je potrebno sprejeti odločitve, ki niso optimalne, vendar smo pri naši odločitvi,
da projekt podpremo, zasledovali prioritetne potrebe. V tem primeru je to neizpodbitno
večja prometna varnost in normalizacija bivalnih razmer za okoliške prebivalce. Po
informacijah, ki smo jih prejeli, bo na trasi nove povezovalne ceste (tudi skozi nov podvoz),
zgrajen pločnik, ki bo omogočal varno pot pešcem. Prav tako naj bi se ohranila makadamska
pot od sedanjega parkirišča do železniške postaje Slovenski Javornik. Poleg tega pa je v



načrtu tudi umestitev novega označenega prehoda za pešce med »Turistom« in ŽP Slovenski
Javornik.

3. Skupaj z vodstvom OŠ Koroška Bela in krajani, predstavniki KS iščemo primerno lokacijo za
izgradnjo dodatnih parkirišč v območju med trgovino in OŠ, ki jih v tem delu kraja ni dovolj
niti za domačine, kaj šele za zaposlene na šoli in obiskovalce. Županu in direktorju občinske
uprave, je bila na skupnem sestanku predstavljena problematika pomanjkanja parkirnih
površin, kar ponovno rezultira v slabi prometni varnosti in nevarni poti v šolo naših otrok.
Zaradi omejenosti s prostorom, je realnih rešitev malo. Sprejeta je bil sklep o preučitvi ideje
za prestavitev avtobusne postaje pri trgovini na lokacijo pod stolpiči nad železniško progo.

4. Rekreacijski center Kres je bil še pred dobrim desetletjem središče prostočasnih in športnih
aktivnosti za območje celotne KS. Stanje, v katerem so objekti; teniški igrišči, skakalnica in
strelišče, je katastrofalno. Objekti ne služijo več svojemu namenu.  Predstavniki KS smo na
več srečanjih s predstavniki Občine Jesenice in Zavoda za šport izrazili zahtevo po oživitvi
centra. Ni nujno, da v obliki, kot smo ga poznali. Dejstvo pa je, da samo teniški igrišči stojita
na zemljišču, ki je v lasti Občine Jesenice. Za sanacijo, oziroma preureditev igrišč, naj bi
občina v projektu vizije in razvoja športa v občini, v prihodnjih dveh letih zagotovila del
sredstev za ta namen. Pogovarjamo se tudi s predstavniki podjetja Acroni. Ena od možnosti je
postavitev jeklenega vadbenega parka na prostem. Lokacija na Kresu se nam zdi zelo
primerna. Jeklena vadbena orodja naj bi doniralo podjetje  Acroni. Ob tem velja omeniti tudi,
da se že v tem letu v naši občini uvaja participativni proračun, kar pomeni, da boste občani
lahko s svojimi predlogi imeli možnost oddati svoj glas za izvedbo določenih projektov, za
katere bo vsaki KS pripadalo okoli 20.000€  letno. Po tej poti bi se dalo pridobiti znaten del
sredstev za dokončno ureditev RC Kres. Dobrodošle pa so tudi ideje, kako naj bi se po vašem
preuredila igrišča na Kresu.

5. V Javorniškem Rovtu se je v času Corone pokazala težava pomankanja parkirnih prostorov,
kot tudi nekulturnega in neodgovornega obnašanja nekaterih obiskovalcev. O tem so bili
obveščeni ustrezni organi. Ob vikendih z lepim vremenom naj bi se izvajal poostren nadzor.
Prav tako je za prihajajoče obdobje cvetenja narcis, ob vikendih predvidena vzpostavitev
javnega avtobusnega prevoza (ob sprostitvi corona ukrepov) in prepoved dostopa z osebnimi
vozili za obiskovalce. S tem bi se preprečil prometni kaos po celotnem območju Javorniškega
Rovta.

6. Na področju celotne KS se pojavljajo težave z neodstranjevanjem pasjih iztrebkov. Za to so v
prvi vrsti krivi neodgovorni in nevestni lastniki psov. Na nezadostno kulturo lastnikov psov,
nimamo neposrednega vpliva. Na sedež MIR smo posredovali pritožbe krajanov in dobili
odgovor, da bodo tudi na tem področju poostrili nadzor in po potrebi kaznovali malomarne
lastnike štirinožcev. Apelirali smo tudi na pristojne na občini za postavitev več košev za pasje
iztrebke oz. pasjih WC- jev.
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