OBČINA BRASLOVČE
KO BRASLOVČE

Braslovče,21.2.2015

ZAPISNIK
2.redne seje KO Braslovče, ki je bila v torek, 10.02.2015 v mali sejni sobi občine Braslovče

PRISOTNI: Andrej Korošec, Iztok Omladič, Alfred Brinovec, Jure Miser, Matija Miklavžina,
Jože Radišek, Ivan Turnšek, Viktor Kokovnik, Uroš Šmit, Sonja Jezernik
ODSOTNI: Branko Hudournik, Mojca Kodre, Sandra Smajlović
OSTALI VABLJENI: Danica Tajnšek

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev prisotnosti
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 1.redne seje KO
Predlogi za delo
Pobude in vprašanja
Razno

Ad1/ Predsednica je ugotovila, da je na sejo prišlo zadostno število članov, zato je seja
sklepčna.
Ad2/ Predsednica je predlagala, da se 4. in 5 točka dnevnega reda združita. Predlog je bil
sprejet. Nov predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.
Nov dnevni red se glasi:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev prisotnosti
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje KO Braslovče
Pobude za delo, vprašanja
Razno

Ad3/ Pri pregledu zapisnika se ne strinjamo z odgovorom ,«da se cesta Parižlje – Poljče se še
ni dokončala, ker nismo dobili soglasja lastnika«.Menimo, da je potrebno pri pridobivanju
soglasij biti vztrajen in le-ta čim prej dobiti. Tako se bodo pričeti projekti enkrat zaključili.

Prav tako se ne strinjamo s stavkom,ki naj bi ga izjavil gospod Korošec »da odbor bo delal,
kot si bo sam zastavil. Njegovo delo ne bo odvisno od občinske uprave.« Gospod Korošec je
izjavil, da bo odvisno od občinske uprave. Kar je povsem samoumevno.

Zaradi teh pripomb zapisnik ni bil sprejet.
Ad4/Sprejeti so bili naslednji sklepi:
1. Gradivo za seje občinskega sveta naj dobijo člani odbora oziroma vsaj predsednik KO
,ki ga razpošlje vsem članom KO.
2. Velenjsko redarstvo naj bo bolj dosledno pri opravljanju dela tudi v občini Braslovče.
3. Pri projektih (star kulturni dom) naj bodo pravočasno obveščeni sosedje in KO.
4. Preveri naj se zakaj ni več znakov za prepoved vožnje težkih tovornjakov ( nad 7t) in
naj se zopet postavijo.
5. Ponovno naj se opozori lastnike psov na sprotno čiščenje pasjih kakcev.
Postavljenih je bilo tudi nekaj vprašanj in zahtev. Upamo, da bomo dobili za ta vprašanja in
zahteve pisne odgovore:
1.
2.
3.
4.

Zakaj se ceste pretirano solijo? Zakaj jih ne peskamo?
Prosimo za poročilo o delu redarske službe.
Rešiti problem parkiranja v trgu.
Omejitve čez naselja. Naj se postavijo znaki za omejitev skozi naselja, saj so v
nevarnosti šolski otroci, ki čakajo na avtobus (Kamenče, Poljče)
5. Vzdrževanje bankin( tudi javni delavci!)
6. Zakaj se ne orje sneg oz. odmeče tudi na pokopališču?
7. Kako ustaviti promet tovornjakov s hlodovino čez naselje Braslovče?
8. Problem lastništva parcele, ki sta se je odrekla v dobro občine zakoncev Žohar.
9. Zakaj na avtobusnih postajah parkirajo avtobusi in tovornjaki(Rakovlje)?
10. Priloga, ki jo je dodal gospod Kokovnik o potrebah na Dobrovljah.
Ad5/ Naslednja seja KO Braslovče bo 13.4. ob 19.uri.
Na sejo prinesemo predloge za večje projekte, ki se bodo obravnavali pri pripravi planov
občine naslednje leto..
Seja je bila zaključena ob 19.45.

Zapisala:
Sonja Jezernik

Predsednica KO Braslovče
Sonja Jezernik

