Pobuda in vprašanje svetnika Jureta Pezdirca, podana na 11. redni seji OS, dne 17. novembra 2011:

-

MESTNA BLAGAJNA: Predlagam, da Občina Brežice v okviru svojih služb ali Zavodov, kateri
opravljajo razne dejavnosti v njenem imenu in za Javni denar (Komunala ali Zavod za Podjetništvo,
turizem in Mladino) uredi Mestno blagajno, na kateri bi občanke in občani občine Brežice brezplačno
plačevali položnice občinskih zavodov ali javnih podjetij (Vrtec, Osnovna šola, Glasbena šola,
Komunala) in v dogovoru z državo tudi položnice državnih institucij ali Javnih podjetij (npr: Elektro
Celje). Obrazložitev: Zaradi ekonomske krize ima čedalje več državljanov velike probleme s
plačevanjem položnic in so visoke provizije bank ali Pošte jim preveliko dodatno breme. S tem bi
razbremenili družinske proračune, vsem pa privarčevali za marsikoga ne tako male stroške provizij na
položnice. Podobne mestne blagajne poznajo v parih mestih po Sloveniji in so se izkazale za zelo
pozitivne. Prosim, da se zadeva preveri in tudi poda v načrt za leto 2012, predlagam pa, da bi glede
Mestno blagajno lahko upravljala Komunala Brežice, katera bo tako ali tako imela možnost
plačevanja položnic za njihove storitve. Prosim, da se preveri, na kakšen način deluje npr. Mestna
blagajna v Mariboru in podate predlog oziroma mnenje glede tega

-

PARKIRIŠČA v TRNJU: Trnje, kjer so večji stanovanjski bloki in Vrtec imamo enormen problem s
parkirnimi mesti. Prebivalci in obiskovalci ter navsezadnje tudi starši otrok so primorani parkirati
avtomobile na pločnikih, na cesti in v kritičnih urah je stanje kaotično. Seveda pa ne smemo niti
pomisliti, kaj bi bilo, če bi bil v katerem od stanovanjskih blokov ali Vrtcu požar in bi Gasilska vozila
imela zaprt dostop do tega naselja.
G. Jure Krošl je podal predlog rešitev s parkirnimi mesti na Občino Brežice. Predlog je dober in rešuje
problem s parkirnimi mesti v Trnju, s tem pa bomo prebivalcem zagotovili varen promet, varnost v
primeru požara ali ostalih naravnih katastrof. Prosim za uraden odgovor in moj predlog bo, da se za
rešitev tega problema zagotovijo sredstva v Proračunu za leto 2012

Pozdravljena
Pošiljam ti nekaj slik v zvezi s problematiko na Čatežu.
Prosim, da občina v skladu svojimi pristojnostmi ukrepa oziroma naslovi prošnjo za
ukrepanje na ustrezne organe.

1. Parkiranje pod mostom AC
Pod mostom AC že dolgo časa puščajo avtomobile ljudje, ki se od tu naprej peljejo z drugim
avtom ali avtobusom. Menimo, da je ta prostor neprimeren za parkiranje, saj ovira promet,
ovira prostor na avtobusni postaji, kazi sliko kraja in ob košnjah predstavlja problem z
možnimi poškodbami na avtih, za katere ne želimo biti odgovorni, saj na tem delu sami
skrbimo za košnjo. Primeren prostor za parkiranje je parkirišče pred cerkvijo na Čatežu.
2. Plakatiranje na stebrih mosta AC
Vedno večji problem predstavlja plakatiranje na stebrih AC saj so tako rekoč vsi stebri že
polepljeni. Takšni plakati kasneje odpadajo ali pa jih trgajo tisti, ki potem gor lepijo svoje
plakate. Takšne smeti ostanejo na tleh in jih nihče ne pobira. Takšna podoba kazi izgled
kraja in ravno tako občine. Menimo, da je potrebno način plakatiranja čim prej določiti – kdo
upravlja s tem prostorom, kdo čisti, ….

3. Polomljeni betonski stebrički ob pločniku pod mostom AC
Mislim, da je minilo že več kot leto od nesreče v kateri sta bili udeleženi dve vozili policije, od
katerih je eno vozilo podrlo – odlomilo dva stebrička. Prosimo, da pozovete upravljavce tega
dela ceste, naj postavijo nove stebričke
Prosim za povratno informacijo
Hvala in lep dan še naprej
Mitja Oštrbenk

