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Datum : 13.1.2015
ZAPISNIK
1. redne seje Krajevnega odbora Trnava, ki je bila dne 13.1.2015 ob 17.00 uri v
brunarici pri POŠ Trnava.
Prisotni člani krajevnega odbora : Januš Juhart, Ratko Veler, Matjaž Rožič, Miran
Kranjec, Gregor Štusej, Nina Plaskan
Odsotni člani krajevnega odbora : Gregor Dolinšek, Karl Lebič
Ostali prisotni : Župan Branimir Strojanšek, podžupanja Danica Tajnšek, direktor
občinske uprave Milan Šoštarič, Verica Kamin
Dnevni red :
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Izvolitev predsednika krajevnega odbora
3. Predstavitev predloga proračuna občine Braslovče za leto 2015
Ad 1
Ugotavlja se, da je prisotnih 6 članov Krajevnega odbora in da je odbor sklepčen.
Ad 2
Župan Branimir Strojanšek je predlagal, da člani KO izberejo predsednika in
podpredsednika KO. Izoblikoval se je predlog, da je predsednik KO Trnava : Ratko
Veler, podpredsednik pa Januš Juhart.
Predsednik se je zahvalil za zaupanje in povedal, da si želi dobrega sodelovanja s
člani KO ter upa, da bodo vsa tri naselja (Orla vas, Šentrupert in Trnava) delala v
dobro vseh krajanov.
Ad 3
Župan je dejal, da bo podžupanja prisotna na sejah krajevnih odborov in bo vez med
KO in občino. Informacije se lahko posredujejo po telefonu, elektronski pošti ali
pismeno. Od članov KO se pričakuje aktivno in odgovorno sodelovanje.
Nato je župan na kratko predstavil predlog proračuna za leto 2015. Povedal je, da je
bilo težko sestaviti predlog proračuna, saj so nekateri viri še neznani in se ne ve,
koliko denarja bo na razpolago občinam za njihovo delovanje. Zmanjšuje se promet z
nepremičninami in prihodki iz naslova NUSZ, saj ljudje nimajo denarja, velik strošek
je šolstvo in šolski prevozi otrok. Moramo se vprašati, kaj je prioriteta v naši občini,
osebno si želi čim več narediti na vseh področjih. Gradnja knjižnice in kulturne
dvorane v Braslovčah naj bi bila zaključena do aprila 2015, kanalizacija pa do konca
leta 2017.
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V razpravi je Miran Kranjec opozoril na slabo vzdrževane bankine v občini in dejal, da
bi moral vodja režijskega obrata poznati vse odseke cest in javnih poti. Dejal je tudi,
da KO v prejšnjem mandatu ni prejel odgovorov s strani občine na njihove pobude in
vprašanja. Imel je tudi vprašanje glede gradnje obrtne cone v Trnavi in povezovalnih
cest na tem območju. Hoče vedeti, koliko je in bo na novo zaposlenih v novi poslovni
stavbi Termotehnike. Opozoril je še na nedelovanje javne razsvetljave in na
neurejeno okolico okrog kontejnerjev za smeti.
Ratko Veler je dejal, da so v naši občini še zelo dobro vzdrževane ceste in javne poti,
v primerjavi z ostalimi občinami.
Januš Juhart je imel vprašanje glede zimske službe in meni, da je VOC predrag in bi
se morda lahko angažirali kmetje za oranje snega. Meni tudi, da je šolskih prevozov
preveč in bi se lahko zmanjšali.
Nino Plaskan pa zanima, ali bo kdaj pločnik v Trnavi.
Župan je odgovoril, da DRSC ne predvideva pločnika na tem območju. Glede
režijskega odbora pa je dejal, da vodja opravlja svoje delo kronološko in se odzove
na vse prijave krajanov glede stanja cest ali javne razsvetljave ipd…Prostih zemljišč
v okviru obrtne cone v Trnavi je še nekaj in so dobrodošli investitorji. Občina mora
letos plačati še kupnino za zemljišča, ki so jih lastniki prodali za gradnjo povezovalnih
cest v obrtni coni.
Milan Šoštarič je dejal, da je bil v prejšnjem mandatu podžupan na vseh sejah KO in
da so bili odgovori na vprašanja KO podani s strani občinske uprave. Za zimsko
pluženje cest je namenjenih 50.000 EUR. Vsako leto se izvede zbiranje ponudb za
oranje snega. Komunalna opremljenost zemljišč bo urejena za celotno območje
obrtne cone v Trnavi. Gradi se tudi kanalizacija v Orli vas, Trnavi in Šentrupertu. Prvo
črpališče v občini je zgrajeno prav tu.
Matjaž Rožič je dejal, da je krajevni odbor Trnava izgubil svoje prostore v POŠ
Trnava, zaradi izgradnje vrtca in so se morali preseliti v prostore PGD Trnava. Zato
se je PGD odločilo, da svoje prostore preuredi in jih nameni za delovanje KO, društev
ter za svoje delovanje.
Predsednik PGD Trnava je povedal, da bo v spodnjih prostorih sejna soba za PGD,
zgoraj pa 3 sobe : za KO Trnava, društva in soba za gasilce. Do sedaj so gasilci
opravili 1500 ur prostovoljnega dela, sedaj pa jim primanjkuje denarja. Februarja
2015 bo občni zbor PGD Trnava in takrat na bi bil spodnji del končan. Za ureditev
zgornjega dela pa je potrebnih 65.000 EUR, zato prosi občino, če bi lahko kaj
prispevala zraven.
Milan Šoštarič in župan sta dejala, da bo občina sodelovala v nekem deležu pri
izgradnji več namenskega doma.
Matjaž Rožič je še vprašal, ali se bo podaljšala najemna pogodba z Rakunom za
nogometno igrišče v Trnavi; odgovor župana je bil, da se bo pogodba podaljšala za
eno leto.
Postavilo se je tudi vprašanje glede selitve zbirnega centra odpadkov iz Žovneka na
območje Trnave, čemur krajani nasprotujejo. Župan je dejal, da je območje Žovneka
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po prostorskem redu občine Braslovče namenjeno v turistične namene, zato zbirni
center odpadkov tja ne sodi in bo treba poiskati drugo lokacijo.
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri.

Zapisala :
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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