KRAJEVNI ODBOR TRNAVA
Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Številka:
Datum:

2/2015
18. 05. 2015

ZAPISNIK
2. redne seje Krajevnega odbora Trnava, ki je bila dne 18. 5. 2015 ob 20.30 uri v
Gasilskem domu Trnava.
Prisotni člani krajevnega odbora: Januš Juhart, Ratko Veler, Matjaž Rožič, Miran Kranjec,
Lebič Karl
Opravičeno odsotni člani krajevnega odbora: Gregor Dolinšek, Nina Plaskan, Grega
Štusej
Ostali prisotni: svetnik Jure Vasle
Dnevni red :
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Izvolitev tajnika krajevnega odbora
3. Komunikacija z režijskim obratom
4. Omejitev hitrosti ob magistralni cesti Šentrupert - Mozirje
5. Predlog za spremembo meje naselij - podjetje Termotehnika d.o.o.
6. Določitev dneva za seje Ko Trnava
7. Oblikovanju cen JKP
8. Dostav zapisnikov sej KO Trnava
9. Internetne strani in elektronski naslov

Ad 1
Ugotavlja se, da je prisotnih 5 članov Krajevnega odbora in da je odbor sklepčen. Na sejo sta
bila vabljena dva svetnika z območja KO Trnava. Seje se je udeležil svetnik g. Jure Vasle.
Tukaj ni bilo sklepa.
Ad 2
Začeli smo z 2. točko dnevnega reda izvolitev tajnika Ko Trnava. Za tajnico KO Trnava je bila
predlagana Nina Plaskan. Čeprav je bila Nina odsotna, je pred sejo predsedniku Ko Trnava
predhodno
potrdila
svojo
pripravljenost
opravljati
to
funkcijo.
Sklep 1:
Nina Plaskan je bila potrjena soglasno z glasovi vseh 5 prisotnih članov odbora.
Ad 3
Tretja točka dnevnega reda se glasi: Komunikacija z režijskim obratom
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G. Kranjec je izrazil svoje nestrinjanje z načinom dela režijskega obrata občine. Moti ga
predvsem to, da odborniki in krajani nikoli ne vedo, kateri posegi v prostor se bodo opravljali,
kje se bodo opravljali posegi oziroma kje se bodo opravljala vzdrževalna dela. Tudi ostali
odborniki so se strinjali, da je potrebno komunikacijo prestaviti na višjo raven.
Sklep 2:
Občinske organe se opozori, da bodo v prihodnje, ob vsakem posegu v prostor oziroma, ko
se bodo izvajala vzdrževalna dela na območju KO Trnava, obvestili krajevni odbor Trnava, ki
bo zadolžil svoje člane, da bodo ob uskladitvah prisotni.
Ad 4
S strani stanovalcev ob magistralni cesti Šentrupert – Mozirje - g. Mahor Janija smo dobili
prošnjo za pomoč pri ureditvi omejitve pred pričetkom naselja Trnava ob omenjeni
magistralni cesti. V tem času so se glede tega že pričele določene aktivnosti, poslati je
potrebno namreč vlogo na Odbor za varnost in vzgojo v cestnem prometu na Občino
Braslovče.
Sklep 3:
Stanovalce prizadetega območja naj se še enkrat obvesti kakšen je postopek, z predlogom
in prav tako končno rešitvijo pa naj se seznani tudi KO Trnava.
Ad 5
S strani svetnika g. Jureta Vasle smo bili obveščeni, da je podjetje TERMOTEHNIKA d.o.o.
podala predlog za spremembo meje naselij. V predlogu predlagajo, da se meje naselja Orla
vas premakne preko magistralne ceste proti zahodu v novo Obrtno podjetniško cono Trnava.
Kar pomeni, da se velikost naselja Orla vas poveča za 10.000 m2 na škodo naselja Trnava.
Odborniki so se strinjali, da bi morali biti krajani na območju Ko Trnava seznanjeni s tem
predlogom in se zanj tudi opredeliti. Vsej 5 odbornikov na seji je bilo proti širitvi območja
naselja Orla vas na račun naselja Trnava.
Prav tako je težava v povezovalni cesti od Orle vasi v Trnavo - prejšnja cesta mimo Rančigaj
Ota, ki je sedaj nepovezana z obstoječo infrastrukturo.
Sklep 4:
Glede navedene spremembe je potrebno pridobiti čim več informacij in predstaviti stališče
krajanov podjetju Termotehnika d.o.o. in Občini Braslovče. Glede na to, da je seja
občinskega sveta že v sredo 27.5.2015, je to potrebno storiti čim prej. Prav tako je potrebno
s strani Občine pridobiti odgovor v kolikšnem času bo uredila to povezavo.
Ad 6
Določitev dneva za seje Ko Trnava
Sklep 5 :
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Krajevni odbor se bo sestajal vsak 1. ponedeljek v mesecu v letnem času ob 20 v zimskem
pa ob 19h. Naslednja seja je dne: 1.6.2015.
Ad 7
Svetnik Jure Vasle je prisotne odbornike seznanil o novem oblikovanju cen JKP storitev.
Načeloma se bodo cene dvignile od 15 do 20 % , ob večji porabi kot 36m3 pa bo cena za
vsak naslednji m3 višja za 50%.
Prav tako ostaja še vedno nerešena problematika nemožnosti priključitve na javno
kanalizacijsko omrežje. Po letu 2017, bodo vsi, ki jim občina ne bo omogočila priključitve,
morali imeti biološko čistilno napravo katero bo občina sofinancirala v višini 1.000 EUR,
čeprav je g. Jure ocenil takšen strošek svoje biološke čistilne naprave na vrednost 8.000
EUR. Slaba stran tega pa je to, da se bo objekt, ko bo mogoče, moral priključiti na javno
kanalizacijsko omrežje, čeprav bo imel biološko napravo in lastnik bo imel še enkrat stroške.
Tukaj ni bilo sklepa.
Ad 8
Dostav zapisnikov sej KO Trnava na občino se dostavljajo osebno (svetnika, predsednik KO
Trnava, tajnik....) na podlagi žiga o prejemu pošte.
Ad 9
Internetne strani in elektronski naslov: g. Rožič je želel predlagati, da krajane obvestimo, da
že obstajata ter da s pomočjo Mitje Goloba ažuriramo internetno stran.
Prav tako je g. Rožič dal pobudo, da se krajani obvestijo o obstoju e naslova ko@trnava.si
ter www.trnava.si, na teh naslovih lahko poiščejo informacije, zastavijo vprašanja in pobude
itd.

Sklep:
Na vsa gospodinjstva se s pomočjo informatorja Občine Braslovče pošlje obvestilo,
na katerem so navedeni vsi zgoraj omenjeni kontakti, ter poimenski seznam in
sestava KO Trnava. S pomočjo Mitje Goloba pa naredimo spletno stran bolj ažurno.
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.
Zapisala:
Matjaž Rožič
mag. Nina Plaskan

Predsednik KO:
Radi Veler
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