Krajevni odbor Trnava
ZAPISNIK
1. seje Krajevnega odbora Trnava, dne 10.1.2010 ob 19.00 uri v sejni sobi KS Trnava
Na podlagi 6. člena Odloka o ustanovitvi krajevnih odborov in 30. člena Statuta občine
Braslovče, je župan Branimir Strojanšek sklical 1. sejo krajevnega odbora Trnava, ki so se je
udeležili:
-

župan Branimir Strojanšek
podžupan Tone Repnik in
člani KO Trnava :
Bruno Roter, Karl Lebič, Januš Juhart, Igor Košak, Matjaž Rožič, Mitja Golob in
Leonida Bončina

Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika krajevnega odbora
2. Predlog proračuna občine Braslovče za leto 2011
Sejo prične in vodi župan Branimir Strojanšek, zapisnikar pa je Leonida Bončina.
Še pred obravnavo uradnega dnevnega reda župan pozdravi navzoče ter jih seznani, da so
bili na podlagi predlogov občanov predlagani, nato pa na seji občinskega sveta dne
29.12.2010 potrjeni kot člani krajevnega odboraTrnava.
Navzoče člane seznani z Odlokom o ustanovitvi krajevnih odborov v občini Braslovče
(Ur.l.RS 43/2007) ter poudari, da so krajevni odbori po Statutu definirani kot posvetovalni
organi Občinskega sveta. Krajevni odbori omogočajo boljše informiranje občinskega sveta s
problemi, ki so prisotni po posameznih področjih ter izboljšujejo sodelovanje občanov pri
aktivnostih Občinskega sveta.
Župan pričakuje, da bo komunikacija KO z njim, podžupanom ali njegovimi svetovalci
potekala aktivno, preko sej ter zapisov s teh sej, preko predsednika in tudi preko članov
krajevnega odbora. Zavzemal se bo, da bo za reševanje konstruktivnih predlogov vedno na
voljo, saj želi sam kot župan delovati konstruktivno in operativno. Prav tako poudari in se
obvezuje, da bo mnenja in predloga Krajevnega odbora upošteval, čeprav ta mnenja in
predlogi niso zavezujoči.
Ad 1./
Župan pozove člane KO, da izmed sebe predlagajo predssednika KO.
Matjaž Rožič predlaga, da se tudi v tem mandatu držimo načela, ki je bil v rabi že do sedaj,
to je, da se predlaga predsednik KO iz vasi, ki je ta mandat na vrsti, oziroma ima tudi največ
članov. Letos je to Trnava, zato predlaga, da se za predsednico KO Trnava izvoli Leonida
Bončina, za podpredsednika pa so člani predlagali Bruna Roterja.
Vsi člani so soglasno podprli predlog ter se obvezali, da bodo aktivno sodelovali ter aktivno
prevzemali naloge po posameznih področjih ter sprejeli SKLEP:
1. Za predsednico KO Trnava se izvoli Leonida Bončina, za podpredsednika KO
Trnava se izvoli Bruno Roter.

Ad 2./
Župan predstavi dokument »Predlog proračuna občine Braslovče za leto 2011« ter pove, da
je dokument na razpolago tudi na spletnih straneh Občine Braslovče.
Na podlagi pregleda postavk smo člani KO Trnava opozorili na velik problem poplavne
ogroženost v Krajevni skupnosti Trnava.
KO je mnenja, da je reševanju poplavne ogroženosti (z vseh vidikov), namenjenih v
proračunu za leto 2011 premalo sredstev. Na podlagi razprave smo namreč ugotovili, da se
poplavna ogroženost v naši občini še vedno ne rešuje korenito in sistematsko.
Ob spremljanju nekajletne zgodovine poplav v KS Trnava namreč ugotavljamo, da se že
skozi desetletja ponavljajo vedno isti problemi, na katere so opozarjali že člani KO v
prejšnjem mandatu in civilna iniciativa, katere takratno delovanje in pobude si lahko ogledate
na web strani http://www.trnava.si/poplave, vendar jim na žalost ni bilo posvečeno dovolj
pozornosti.
Župana se seznani s sklepi sestanka v letu 2009 v prostorih občine Braslovče z načrtovalci
protipoplavnih nasipov, ter naproša, da malo »podreza« na ARSO. Če omenimo samo dva
najpomembnejša;
- da se izvedejo redne meritve podtalnice že v sedanjosti, ki bi se jih dalo primerjati s
stanjem podtalnice po morebitni izgradnji nasipov;
- da se občina pripravi na 2. prostorsko konferenco tako, da pred dogodkom
sofinancira strokovno poplavno so-analizo suhih zadrževalnikov, s čimer bomo lahko
na konferenci kompetentno nastopali z dodatnimi vprašanji in nas ne bodo kot laike
odslovili in delali po svoje, kot delajo pri avtocesti.
Glede na to, da se obe jezeri - Braslovško in Žovneško jezero (ki se prazni po 15.8.) lahko
pomagata vplivati na zmanjšanje poplavne ogroženost - nahajata v naši občini menimo, da
lahko imata Župan in Občinski svet odločilno vlogo pri reševanju tega skoraj vsakoletnega
problema prebivalcev vasi občine Braslovče, ki se nahajajo ob vodotokih, v katere se izliva
voda obeh jezer.
Sprejet je bil naslednji SKLEP:
2. KO Trnava se seznani s predlogom proračuna Občine Braslovče za leto 2011 s
pripombo, da je za protipoplavno zaščito za naše področje namenjenih premalo
sredstev.
Ad 3./
Čeprav dnevni red ni predvidel drugih točk dnevnega reda, smo oblikovali točko RAZNO, saj
se je že na 1. seji izoblikovalo kar nekaj vprašanj, mnenj in predlogov, ki jih bo odbor
obravnaval na naslednji sejah.
Predvsem so člani KO skupaj z županom in podžupanom ugotovili, da je v vaseh, ki jih
pokriva naš KO še vedno najbolj pereča problematika protipoplavne zaščite, ki ni urejena.
Ta problematika po mnenju članov KO in ostalih krajanov izhaja predvsem iz neustreznega
ravnanja z vodo Žovneškega jezera, neočiščenih vodotokov ter zasutja nekaterih odtokov.
Ostalim nerešenim problemom oz. predlogom, ki jih je obravnaval že prejšnji KO in na katere
bo sedanji KO verjetno še večkrat opozoril ter pomagal tudi pri reševanju le-teh, so se v
zadnjem času pridružila še nova odprta vprašanja, kot so avtocesta, kanalizacija itd. Člani pa

so opozorili tudi še na druga odprta vprašanja, ki jih bo odbor naslavljal na odgovorne službe
občine v bodoče.
Člani KO so se dogovorili, da bodo zbrali oz. definirali probleme, ki najbolj pestijo naše
krajane oz. občane, ki jih bo nato KO uvrstil v svoj delovni načrt. KO se bo srečeval mesečno
in sicer vsak 1. četrtek v mesecu ob 19.00 uri v sejni sobi KO Trnava (nad telovadnico),
kamor bomo redno vabili tudi oba svetnika iz naših okrajev. Člani KO se bodo medsebojno
obveščali po elektronski pošti ko@trnava.si in tudi v pismeni obliki.
Za razna vabila in obvestila ter materjale, ki so potrebni za delovanje KO, naprošamo občino
Braslovče, da nam jih poleg pisne oblike, pošilja tudi na ta e-naslov.
K pisanju na ta e-naslov, vabimo tudi ostale krajane, da nam pošljejo svoje pobude, kritike ali
nas obiščejo pol ure pred mesečnimi sestanki.
Usklajene zapisnike bo KO objavil tudi na spletnih straneh KO Trnava http://www.trnava.si/ko
ter na oglasnih deskah (pri cerkvi Šentrupert, v križišču v Trnavi, v Orli vasi.)
Sprejeti so bili naslednji SKLEPI:
3. Člani KO definirajo okvirne probleme, ki najbolj pestijo krajane oz. občane ter
bodo uvrščeni v načrt dela KO Trnava za leto 2011.
4. Sestanki KO se izvedejo vsak prvi četrtek v mesecu ob 19.00 uri v sejni sobi KO
Trnava. Na sestanek se redno vabi tudi oba svetnika.
5. Uradne ure KO so vsak prvi četrtek v mesecu, ob 18.30 uri.
Seja KO se je zaključila ob 21.45 uri.
Zapisala predsednica KO Trnava:
Leonida Bončina
e-mail: ko@trnava.si
web: www.trnava.si/ko

