O BČI N A BR AS LO V ČE
Braslovče 22, 3314 Braslovče
Tel., fax: (03) 7038400

Datum : 9.7.2012
ZAPISNIK
5. redne seje Krajevnega odbora Braslovče, ki je bila dne 9.7.2012 ob 20.00 uri v
mali sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni člani krajevnega odbora : Ervin Anzelc, Ivan Turnšek, Joţe Marovt, Viktor
Kokovnik, Marija Krašovic
Neopravičeno odsotni: Roman Lukman, Boštjan Čulk, Ana Turnšek, Iztok Omladič
1. Ugotovljena je bila prisotnost in sklepčnost odbora.
2. Zapisnik 4. redne seje KO je bil sprejet in potrjen.
3. Sprejet je bil dnevni red 5. seje KO.
Pod 3. točko dnevnega reda so člani KO podali soglasno predlog za naziv Častni
občan za g. Rudija Sedovšek, Rakovlje 34, zaradi dolgoletnega in nesebičnega
delovanja na področju celotne občine Braslovče in izven nje, kot predstavnika športa,
gasilcev, predsednika KS Braslovče, svetnika in podţupana občine Braslovče. S
svojim znanjem in delovanjem je pustil neizbrisljivo sled kot delaven in pošten občan,
ki nesebično deli svoje znanje in izkušnje dolgoletnega dela vsem krajanom in občini.
Pod 4. točko dnevnega reda smo po temeljiti razpravi odbornikov ugotovili, da se
predlogi investicijskih planov KO Braslovče, ki so bili preneseni iz planskega obdobja
2011 v 2012, niso upoštevali in obravnavali.
Še enkrat vam pismeno v kratkem povzetku predstavljamo potrebe občanov v KO
Braslovče :
- OŠ Braslovče : plezalna stena, športno igrišče, ureditev javne razsvetljave
Braslovče, Kamenče, itd.
- Preserje : pločnik, avtobusna postaja itd.
- Dobrovlje : ceste itd.
- Pariţlje, Poljče, Kamenče : ceste, javna razsvetljava itd.
- Zgornje Gorče : ceste, nestrokovno poloţen električni kabel, ki ni zadostno
saniran po polaganju in je potrebno dodatno utrditi bankine.
- Male Braslovče : kroţišče, prehod za pešce.
- Stanje kanalizacije in vodovoda na celotnem območju KO Braslovče
- Stanje investicij na celotnem območju KO Braslovče
- Finančno stanje občine Braslovče in KO Braslovče
- Stanje pridobljenih sredstev iz EU in drţavnih razpisov in uspešnost črpanja
le-teh
- Stanje zaposlenih na občini in podizvajalcev na posameznih projektih v občini
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Status kulturnega doma Braslovče (starega in novega)

V vseh navedenih točkah je KO Braslovče ugotovil nešteto odprtih postavk,
nedokončanih projektov in nepregledno finančno stanje investicij občine Braslovče.
V bodoče pričakujemo, da na pobude in vprašanja občanov pridobimo ustrezne
odgovore s strani občine Braslovče in odborov in komisij, kot delovnih teles
občinskega sveta.
Pod 5. Točko dnevnega reda smo obravnavali prošnje in potrebe občanov in članov
KO Braslovče :
- Ţelimo, da se namesti senzorsko luč pri glavnem vhodu v občinsko stavbo, ki
bi v večernem in zimskem času dodatno razsvetlila vhodna vrata občinske
stavbe.
- Uporabniki mrliške veţice Braslovče so izrazili prošnjo za premične klopi, ki bi
jih po potrebi sami razporedili po mrliški veţici.
- Občani iz naselja Preserje opozarjajo, da ob javnih prireditvah organizatorji ne
zmanjšajo hrupa med 24.00 in 04.00 uro zjutraj. Ni moteča glasba, le jakost
glasnosti je ob teh urah moteča.
- Na kriţišču za Preserje s strani glavne ceste Pariţlje – Male Braslovče, po
domače »pri Jozlnu«, je ostanek betonske stene od gnojišča, ki se nahaja tik
ob cestišču in predstavlja nevarnost mimoidočim. Občani prosijo za
odstranitev le-tega.
- V Rakovljah na kriţišču Sedovšek – Anzelc, stoji vaška kapela iz leta 1882, ki
spada pod kataster 438/5 občina Braslovče - trg kapela. Zaradi sanacije ceste,
kanalizacije, vodovoda, telekomunikacije, teţkih tovornih premikov na Teraso
3, je kapelica kljub delni sanaciji pred nekaj leti, zopet utrpela teţko poškodbo
na fasadi in zunanjosti. Prosimo za sanacijo kapelice.
- Plaz na relaciji Sv.Urban – Ramšak Maks, je v planu sanacije ţe od leta 2007.
Vsakoletna prošnja sanacije plazu se pomika ţe v leto 2013. Prosimo za
takojšnjo rešitev situacije.
Pod 6. točko dnevnega reda so člani KO Braslovče postavili vprašanje, zakaj niso bili
povabljeni na zaključek leta občine Braslovče, ker je bila to do sedaj vsakoletna
praksa. Da se ta nerodnost s strani občine Braslovče malce ublaţi, KO Braslovče
predlaga ţupanu, da čim prej organizira skupni piknik KO Braslovče s svetniki in
usluţbenci občine Braslovče, zaradi spoznavanja in izmenjave mnenj v sproščenem
vzdušju, ki bo pripomoglo k uspešnemu skupnemu sodelovanju.
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.
Zapisal predsednik KO Braslovče :
ERVIN ANZELC
Obveščeni :
- vsi člani KO Braslovče
- odbor za okolje in prostor
- ţupan
- direktor občinske uprave
- vsi svetniki OS
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