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Pojasnila KS SJKB

Svet KS SJ-KB sestavljamo ljudje, ki imamo v prvi vrsti radi svoj kraj, zato nam ni vseeno, kaj
se dogaja s krajem in z ljudmi, ki tu živimo. V želji in s ciljem po čim boljši komunikaciji in
informiranju, smo vzpostavili svoj FB profil, na katerem ažurno objavljamo ter posredujemo
povzetke naše dejavnosti. Prav tako objavljamo odgovore na vaša vprašanja, ki so bila
naslovljena na KS in ki se tičejo obče javnosti. Za pridobitev odgovorov se obračamo na
pristojne institucije in ustanove, ter vam jih posredujemo v nespremenjeni obliki. Ne želimo
pa komentirati ali širiti nepreverjenih informacij, ter načrtovanih projektov, ki ne temeljijo na
argumentiranih dejstvih, oziroma o katerih ne vemo nič ali vemo premalo, da bi lahko podali
svoje mnenje.

Drži, za novo avtobusno postajališče/obračališče, kot tudi za dodatna parkirišča na Koroški
Beli se iščejo rešitve. Predvsem na pobudo okoliških prebivalcev, kot tudi na željo mnogih
staršev otrok, ki jih pot v šolo vsakodnevno vodi mimo nevarnega odseka pri trgovini.
Dejstvo je, da prostora primanjkuje, kot tudi, da je avtomobilske pločevine vsak dan več.
Javnega avtobusnega prevoza pa tudi ne gre kar ukiniti, mar ne?
Kot smo že objavili v enem izmed zapisov, smo opisano problematiko predstavili Občini
Jesenice. Zagotovili so nam, da bodo pristopili k iskanju rešitve, kar se je tudi zgodilo. V
izdelavi je nekaj variant idejnih zasnov, ki zajemajo vse potrebne pogoje za umestitev v
prostor. Tu je govora predvsem o lastništvu zemljišč, prostorskih gabaritih ter vplivih na ljudi
in okolje. Na KS smo do sedaj v vpogled dobili eno verzijo idejne zasnove. To nikakor ne
pomeni, da je edina in da bo projekt realiziran v taki obliki. In kot že rečeno, projekt bo
postal stvar debate, ko bodo predstavljene vse verzije in ko bo možno iskati kompromise.
Verjetno pa optimalne rešitve za vse, v danih razmerah ne bo lahko najti, če sploh.

V povezavi z aktivnostmi v družbi Acroni, smo prav tako zahtevali pojasnila. Pred kratkim so
na svojih zemljiščih Belškem polju izvajali arheološka izkopavanja. Posledično se je zastavilo
vprašanje, kaj sledi. Odgovor Acronija je bil, da kratkoročnih načrtov nimajo, dolgoročno, pa
po neuradnih informacijah, tam nameravajo zgraditi obrat za ločevanje in razrez odpadnega
železa. Prav tako so nam zagotovili, da bomo krajani o teh načrtih pravočasno obveščeni.
V teku je prestavitev energetskih vodov in izgradnja nove povezovalne ceste do obrata PDP.
Tudi v tem primeru se strinjam, da rešitev ni optimalna. Nedvomno pa bo pripomogla k
sprostitvi nevarnega ozkega grla, ki je oteževal pot tako pešcem, kot voznikom. Nenazadnje
pa je lastnik tamkajšnjih zemljišč družba Acroni, tako da tako krajani, kot KS na samo izvedbo
nismo imeli bistvenega vpliva, navkljub nestrinjanju nekaterih. Vse pripombe v zvezi z
izgradnjo povezovalne ceste, železniškega podvoza in križišča, ki so prispele na naš naslov, so
bile posredovane odgovornim.
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V imenu članov KS, bi se na koncu rad zahvalil vsem, ki ste v prejšnjem tednu pomagali pri
odstranjevanju pasjih kakcev in ostale nesnage, ki se je verjetno sama od sebe odločila ležati
ravno tam, kjer nas vodi pot po vsakdanjih opravkih in sprehodih. Člani KS take akcije
podpiramo in se jih tudi sami udeležujemo. Res je, imamo javne službe, ki morajo poskrbeti
za odvoz odpadkov, ki jih ljudje pravilno odlagamo in ločujemo. Ne moremo pa pričakovati,
da bodo čistili za nami tam, kjer mi ne bi smeli smetiti. Torej drži tudi dejstvo, da se na KS, na
žalost, moramo ukvarjati tudi s takimi malenkostmi, kot so iztrebki naših štirinožnih
ljubljenčkov ter smetmi  in posledično z postavitvijo večjega števila košev za odpadke.
Odločitev za izvedbo občinske čistilne akcije, je zaradi proticoronskih ukrepov, padla zelo
pozno in je bilo za pripravo in obveščanje zelo malo časa. Posebna pohvala gre na tem mestu
tudi vsem otrokom Vrtca Cilke Zupančič in Osnovne šole Koroška Bela, saj so pridno
pomagali pri čiščenju.
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