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:

3/2015
29. 06. 2015

ZAPISNIK
3. redne seje Krajevnega odbora Trnava, ki je bila dne 8. 6. 2015 ob 21.00 uri v
Gasilskem domu Trnava.
Prisotni člani krajevnega odbora: Januš Juhart, Ratko Veler, Matjaž Rožič, Lebič Karl,
Nina Plaskan, ob 21.20 se je pridružil še Grega Štusej
Opravičeno odsotni člani krajevnega odbora: Gregor Dolinšek in Miran Kranjec
Ostali prisotni: svetnica in podžupanja Danica Tajnšek, svetnik Janez Štusej in svetnik Uroš
Zupanc
Sejo je začel in vodil predsednik KO Ratko Veler.
Dnevni red :
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Pregled sklepov zadnje seje KO
3. Ureditev kanalizacije
4. Vzpostavitev povezovalne poti Trnava – Orla vas
5. Razno
Ad 1
Ugotavlja se, da je prisotnih 5 članov Krajevnega odbora in da je odbor sklepčen. Ob 21. 20
se je seji pridružil tudi šesti član KO. Na sejo so bila vabljeni: svetnica in podžupanja Danica
Tajnšek in dva svetnika g. Zupanc in g. Štusej, ki so se seje tudi udeležili.
Tukaj ni bilo sklepa.
Ad 2
Začeli smo z 2. točko dnevnega reda pregled sklepov zadnje seje KO Trnava. G. Veler je
govoril z g. Cimpermanom o tem, da bodo v prihodnje, ob vsakem posegu v prostor oziroma,
ko se bodo izvajala vzdrževalna dela na območju KO Trnava, obvestili krajevni odbor Trnava
oziroma predsednika KO Trnava, ki bo zadolžil svoje člane, da bodo ob uskladitvah prisotni.
Če se tega dogovora ne bo držal se obvesti g. Velerja.
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Svetnik g. Štusej je prav tako o zgoraj navedeni problematiki opozoril direktorja občinske
uprave g. Milana Šoštariča. Meni, da, ker imamo nadzornega inšpektorja, ki je prisoten ob
takšnih zadevah, da bi lahko on opozoril KO Trnavo, saj je podpisana pogodba.
Tudi svetnik g. Zupanc se je strinjal s tem, da se obvesti vse krajevne odbore, ki so pristojni
za območje v katerih se bodo izvajali posegih v okolje. Meni, da če se g. Cimperman
dogovora ne bo držal, se o tem takoj obvesti predsednika KO, ki bo ukrepal dalje.
G. Rožič je zmenjen z Renato Marolt, da se ji pošlje obvestilo o delovanju KO Trnava do 7.
6. 2015, ki bo objavljeno v Informatorju. Obvestilo pripravi ga. Nina Plaskan.
Sklep 1:
Če se g. Cimperman ne bo držal dogovora se o tem takoj obvesti predsednika KO Trnava.
Nina Plaskan pripravi obvestilo za v Informator.
Ad 3
Tretja točka dnevnega reda se glasi: Ureditev kanalizacije
Potrebno je zgraditi še primarni vod do OŠ Trnava. Priključki se bodo nadaljevali v okviru
razpoložljivih finančnih sredstev. Priklopiti se je potrebno do leta 2017. Problem se pojavlja
pri sekundarnih vodih. G. Veler ima na svoji parceli priklopni jašek, kamor je že priključeno
eno gospodinjstvo. Sam pa se na ta priključek ne more priključiti zaradi soseda, kateri je
sekundarni vod in do katerega mora izkop opraviti občina. Zanima ga kako se bo rešil ta
problem.
Svetnik Štusej je obrazložil, da se vsak primer obravnava posebej. Prav tako je povedal, da
se 364 gospodinjstev v občini Braslovče ne bo moglo nikoli priključiti in da bodo morali imeti
urejene male čistilne naprave. Kar pa seveda povzroča dodatne stroške. G. Juhart je
povedal, da bi malo večja čistilna naprava kmeta stala okoli 8.000 €, od tega občina
sofinancira 1.000 €. Kaj se bo zgodilo v primeru, če nekdo ne bo mogel plačati priključnine
oziroma si kupiti čistilno napravo? Občina bo verjetno morala ponuditi neko rešitev. Svetnik
Štusej je povedal, da so cene malih čistilnih naprav od 1.500 € dalje. Povedal je, da se je
potrebno obrniti na Javno komunalno podjetje Žalec, ki so pristojni za dajanje informacij. Kdo
je kontaktna oseba na JKP ni vedel, je pa povedal, da je na občini Braslovče za te zadeve
pristojna ga. Simona Klokočovnik. Prav tako je na občinski seji svetnik Jure Vasle postavil
vprašanje kaj se bo zgodilo z gospodinjstvi, ki ne bodo nikoli priključeni na javno kanalizacijo.
Sklep 3:
Na naslednjo sejo se povabi ga. Simono Klokočovnik oziroma predstavnika občine
Braslovče, ki je zadolžen za urejanje kanalizacije.
Ad 4
Povezovalna pot Trnava – Orla vas: G. Januš Juhart je izpostavil, da je bilo za cesto Trnava
– Orla vas obljubljeno, da bo v doglednem času vzpostavljena nazaj. Krajani smo dobili
začasno cesto, ki je res začasna in je odločno preozka, saj je široka le 3m. Ker menimo, da
je dogleden čas mimo (podjetje Termotehnika d.o.o. je končalo z izgradnjo proizvodne hale),
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je sedaj skrajni čas, da se začnejo vse aktivnosti za vzpostavitev obljubljene povezovalne
ceste, ki nam je bila za namen krepitve gospodarstva in večanja števila delovnih mest v
občini, odvzeta.
Podžupanja ga. Tajnšek je povedala, da je bilo zadržano izvajanje, ki bo sedaj sproščeno z
novimi OPNji. So v postopku pridobivanja dokumentacije. Vzpostavljena bo začasna
povezava.
Svetnik Janez Štusej: O tej problematiki bo postavil vprašanje na naslednji občinski seji. Prav
tako je omenjeni svetnik izpostavil, da bi si prebivalci KO Trnava želeli imeti takšen nivo
pravic kot so jih imeli ko so vstopili v občino Braslovče. Župan se bo potrudil in bo pomagal,
da bodo vaščani KO Trnava dobili nazaj svoj nivo pravic. Včasih je bila telovadnica, vrtec in
šola last KO Trnava in tam je bil tudi sedež KO Trnava. Potem je KO Trnava v dobri veri to
odstopil občini Braslovče za namene vrtca in šole. Kaj je sledilo? Krajani KO Trnava naj bi
vozili svoje otroke v vrtec Letuš, da bi lahko ostali, tudi ne - občani občine Braslovče vozili
svoje otroke v vrtec Trnava, kaj je nespremenljivo. Sicer se je omenjeni problem rešil tako,
da so 5. razred OŠ Trnava prestavili v OŠ Braslovče. Šola povezuje tri vasi, ne morejo jo kar
odvzeti.
Prav tako je problem pri obnovi gasilskega doma (obnavljajo jo vaščani KO Trnava, KO
Trnava, gasilci..) in pri sedežu KO Trnava, kmečkih žena itd…Ne more občina kar vse
odvzeti in reči da nič ne bo obstajalo. To ne gre.
Sklep 4:
Občinske službe naj takoj pričnejo s postopkom odkupa zemljišča in ureditvijo vseh potrebnih
dovoljenj za omenjeno cesto ter jo čim prej, najkasneje v roku enega leta zgradijo in predajo
v uporabo.
Ad 5
Razno: g. Lebič je povedal, da je bil v poslovni coni Trnava, pri podjetju Termotehnika d.o.o.
narisan prehod za pešce, sedaj pa je izrezan asfalt. Zakj niso to drugače naredili. Prej je bilo
v redu. Imamo nadzornika zakaj nič ne delajo. Prav tako so postavljeni koli ob cesti. Zakaj
imamo in plačujemo mestne redarje?
Grega Štusej je povedal, da občina noče postaviti znaka prepovedano parkiranje okoli
igrišča. Rekli so, da tabla ne pride v poštev. Pripeljali so štiri cvetlična korita.
Svetnik Janez Štusej je povedal da režijski nadzor, torej g. Cimperman, ne opravlja svojih
nalog. Meni, da mora biti boljša komunikacija med občino in vaščani KO Trnava. V prvem
mandatu sta bili dve parceli Zadruge Trnava, kupnina enaka za nakup igrišča. Občina očita
KO Trnava, da plačuje najemnino za igrišče.
Januš Juhart je vprašal kje je denar za preplastitev občinske ceste magistralka-Juhart. V
zvezi z omenjenim vprašanje KO Trnava zahteva odgovor od občine Braslovče oz.
obljubljeno realizacijo.
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G. Rožič je izpostavil slabo komunikacijo med vaščani KO in projektanti.
Podžupanja ga. Tajnšek je povedala v zvezi z igriščem, da bo Grega štusej povabljen na
pogovor z ga. Klokočovnik in z geodetom. Stvar je stekla kot si želimo.
Podžupanja je tudi povedala, da bo javna razgrnitev za avtocesto, od 12. 6. 2015 -12. 7.
2015. Javna obravnava bo dne 17. 7. 2015 v domu v Braslovčah. Na spletni strani
Ministrstva za okolje je dostopno gradivo. Predlaga, da bi se kdo od članov KO Trnava
udeležil javne razgrnitve v Šmartnem ob Paki ali pa v Velenju, glede omenjen problematike.
G. Januš Juhart je povedal, da je Civilna iniciativa Braslovče poslal predloge, gradivo 3
razvojna os v parlament LJ za njihovo izredno sejo. Ministrstvo za kmetijstvo ne bo dalo
soglasja. Svetnik Štusej je predlagal, da se obrnejo na poslanca g. Meseca.
Predsednik KO - Ratko Veler je izpostavil tematiko ureditve obzidja okoli pokopališča v
Šentrupertu.
Sklep 5:
KO Trnava nalaga občini, da se obnovi obzidje okoli pokopališča.
Sklep 6:
KO Trnava zahteva, da se pridobi odgovor oziroma se izpolni realizacija za preplastitev
občinske ceste magistralka – Juhart.
Sklep 7:
S sklepom št. 7 pooblastimo podžupanjo ga. Tajnšek, da nam do naslednje seje KO Trnava
pridobi podatke v zvezi z mrliško vežico, kako daleč so postopki za pridobitev zemljišča, ali
bo sploh kdaj v prihodnosti prišlo do realizacije mrliške vežice itd.
Seja je bila zaključena ob 22.30 uri.

Zapisala:
mag. Nina Plaskan

Predsednik KO:
Ratko Veler
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