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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
10. redne seje, ki je bila dne 26.10.2011 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Arčan Danilo, Beloglavc Filip, Cokan Danijel, Drča Vinko, Mikek Vekoslav,
Ramšak Blaž, Repnik Anton, Ribizel Branko, Štusej Janez, Tajnšek Danica, Turnšek Drago, Vasle
Jure, Žohar Rudolf, Kragl Boštjan (se je seje udeležil pri točki 3) Balant Marko (se je seje udeležil
pri točki 5)
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Renata
Marolt, Simona Klokočovnik, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Tone Tavčar – sredstva javnega obveščanja, Helena Gajšek – NO, Ervin Anzelc –
KO Braslovče, Vili Korent – DESUS, Matjaž Zakonjšek in Igor Glušič – JKP Žalec d.o.o.
Ad 1
Župan je vse prisotne pozdravil in ugotovil, da je na seji prisotnih 13 občinskih svetnikov in da se
seja lahko nadaljuje.
Ad 2
Na zapisnik 9. redne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 9. redne seje z dne 7.9.2011.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Tu se je seje udeležil svetnik Boštjan Kragl.
Ad 3
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Predlog odloka o spremembi odloka o ureditvi statusa, upravljanja Javnega komunalnega
podjetja Žalec d.o.o.
6. Osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – 1. branje
7. Osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold,
Tabor, Vransko in Žalec – 1. branje
8. Imenovanje predstavnikov občine v Svetu zavoda OŠ Braslovče
9. Predlog pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem – 2. branje
10. Predlog pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom
stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad in streh v starem trškem jedru Braslovč
in drugih enotah kulturne dediščine v občini Braslovče – 2. branje
11. Predlog rebalansa proračuna za leto 2011
12. Pobude in vprašanja svetnikov
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se dnevni red v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
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Ad 4
Na poročilo o realizaciji sklepov 9. seje občinskega sveta ni bilo pripomb. Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 9. seje občinskega sveta v predlagani
vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Tu se je seje udeležil svetnik Marko Balant.
Ad 5
Točko je obrazložil predstavnik JKP Žalec d.o.o., g. Matjaž Zakonjšek. Podal je kratko zgodovino
podjetja in predstavil dejavnost podjetja ter razloge za preimenovanje podjetja. Ključne koristi nove
znamke KOMEKO, komunalne in ekološke storitve d.o.o. so za uporabnike naslednje : ohranjanje
in ustvarjanje čistega in zdravega okolja, oskrba s pitno vodo, strokovno ravnanje z odpadnimi
vodami in urejene javne površine. Pri novem imenu je takoj jasno, da gre za podjetje, ki izvaja
komunalne storitve. Komeko d.o.o., je podjetje, ki izpolnjuje svoje poslanstvo na področju
Savinjske doline. V podjetju so prepričani, da bo nova blagovna znamka s sporočilnostjo svojega
imena, usmerjenim komuniciranjem in udejanjanjem obljub, dosegla zastavljene cilje.
V razpravi je Vinko Drča menil, da sama sprememba imena podjetja ne bo spremenila nerešenih
zadev v podjetju, saj ima en del Savinjske doline še vedno salonitne cevi, prav tako tudi ni izdelan
sistem napajanja vodnih virov. Še vedno nismo dobili od podjetja poročila, kakšne so bile sankcije
v zvezi z onesnaženjem vodnih virov na Vranskem. Njemu osebno novo ime nič ne pove. Marko
Balant je menil, da v kolikor bo sprememba imena podjetja doprinesla k boljšemu delu podjetja,
potem bo to dobra poteza, saj se sedaj premalo časa posveča kvalitetnejšemu delu in posledično
zadovoljstvu prebivalcev.
Jure Vasle pa je vprašal, ali bo sledila tudi reorganizacija podjetja. Odgovor je bil, da ne, saj ne bo
v podjetju nobene nove zaposlitve.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o spremembi odloka o ureditvi
statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o., v predlagani
vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6 in Ad 7
Oba osnutka odloka je obrazložil predstavnik JKP Žalec d.o.o., g. Igor Glušič. Odloka se
sprejemata v enotni obliki v vseh šestih občinah in urejata oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na celotnem območju občin, ne glede na način
izvajanja in status izvajalca obvezne gospodarske javne službe. Občine so lastnice objektov in
naprav za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in
zagotavljajo izvajanje javne službe v obliki javnega podjetja na celotnem območju občin v obsegu
in pod pogoji, določenimi z odlokoma. Oskrba s pitno vodo se na območju občin izvaja na
vodovodnih sistemih, ki so v lasti občin ali zasebnih vodovodov. Odvajanje in čiščenje komunalne
in padavinske odpadne vode se izvaja v okviru javnih kanalizacijskih sistemov ali individualno –
obstoječe pretočne greznice, nepretočne greznice in individualne komunalne čistilne naprave. Gre
za dvofazni sprejem obeh odlokov. Pisne pripombe se zbirajo na podjetju. Določbe obeh odlokov
so prevzete iz veljavne zakonodaje in povzete na lokalni nivo.
V razpravi je Vinko Drča omenil, da bodo v letih 2012-2014 nastali suhi zadrževalniki vode na
območju naselij Šmatevž, Zakl, Gomilsko in Grajska vas ter bo prepoved priključitve kanalizacije na
ČN Kasaze. Zanima ga kdaj bo podjetje financiralo male ČN, ker se ljudje ne bodo mogli priključiti
na ČN Kasaze. Igor Glušič je odgovoril, da občina gradi kanale, njihovo podjetje pa opozori le na
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tehnične rešitve. Izdelan bo državni prostorski načrt za suhe zadrževalnike. Pri tem projektu
sodeluje tudi JKP Žalec d.o.o.
Marko Balant meni, da mora imeti občina tak odlok sprejet, vendar bo 1/3 občine še vedno imela
greznice in male ČN. Zanima ga kako se bodo vodile evidence. Igor Glušič je odgovoril, da je v
občini Braslovče sedaj še 1650 greznic, kjer si krajani sami zagotavljajo njihovo čiščenje. Podjetje
ima izdelan kataster podatkov v digitalni obliki za vsako stranko.
Greznice se praznijo vsaka štiri leta, po letu 2017 pa bodo obvezne male ČN. Trenutno so cene
komunalnih storitev zamrznjene. Boštjan Kragl je vprašal, kako se bo formirala cena odvoza.
Glušič je odgovoril, da na podlagi poslovnega načrta, ki ga bo potrdila skupščina podjetja. Po
razpravi je bil sprejet
SKLEP 1:
Osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, se daje v 15. dnevno
javno obravnavo.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
SKLEP 2 :
Osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor,
Vransko in Žalec, se daje v 15. dnevno javno obravnavo.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Tu je sejo zapustil Milan Šoštarič.
Ad 8
Točko je obrazložila predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Danica
Tajnšek. Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče imenuje za predstavnike občine Braslovče v svetu
zavoda Osnovne šole Braslovče za naslednje 4 letno mandatno obdobje :
1. Rudi Sedovšek
2. Boštjan Kragl
3. Blanka Nerad
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Boštjan Kragl se je zahvalil za zaupanje in imenovanje. Povedal je, da se že aktivno dela na
razpisu za imenovanje novega ravnatelja OŠ, saj ravnateljici poteče mandat. Občinski svet bo
moral dati tudi mnenje h kandidatu za ravnatelja.
Ad 9
Točko je obrazložil župan. S sprejetjem pravilnika bo občina izpolnila zahtevo oz. priporočilo
notranje revizorke, da normativno uredi področje najemanja poslovnih prostorov. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov
v najem, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
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Ad 10
Točko je obrazložil župan. Jure Vasle je vprašal, ali se bodo lahko upoštevale tudi že obnovljene
fasade. Odgovor je bil, da ne, saj pravilnik ne more veljati za nazaj. Vinko Drča je predlagal, da se
v pravilnik napišejo vse parc.št., in imena ter priimki lastnikov objektov, ki bi prišli v poštev za
dodelitev sredstev. Pojasnjeno mu je bilo, da so v Odloku o prostorskem redu občine Braslovče, ki
je objavljen v Ur.listu RS št. 46/2011, taksativno našteti vsi objekti s hišnimi številkami v vseh
naseljih občine Braslovče, ki so zaščiteni kot kulturna dediščina in ki lahko pridejo v poštev pri
javnem razpisu za dodelitev sredstev. Pravilnik se v 1. členu sklicuje na ta odlok, zato parcel ni
potrebno navajati v pravilniku.
Marko Balant se je s tem strinjal in dejal, da se v razpisu in merilih za izbor prejemnikov sredstev
podrobneje opredeli vse, kar je potrebno. Predlagal je, da se v proračunu nameni za ta projekt več
letni program. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Pravilnik o dodeljevanju proračunskih
sredstev lastnikom in solastnikom stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad in
streh v starem trškem jedru Braslovč in drugih enotah kulturne dediščine v občini
Braslovče, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 1 svetnik.
Ad 11
Točko je razložila Barbara Florjan Jelen. Planirani prihodki za leto 2011 znašajo 4.123.404,00
EUR, vsi planirani odhodki pa 4.158.371,00 EUR. Razlika med planiranimi prihodki in odhodki se
pokriva z ostankom sredstev leta 2010. Zadolževali se ne bomo.
V razpravi je Vinko Drča vprašal glede ceste Parižlje – Poljče, koliko denarja je šlo iz proračuna
letos in koliko se predvideva naslednje leto. Odgovor je bil, da se znesek 81.345,00 EUR (sklep
SVLR) prepolovi v letu 2011 na 40.670,00 EUR, prav tako pa tudi odhodek na 48.600,00 EUR.
Vinko Drča je predlagal, da se obvesti krajevni odbor Braslovče in Gomilsko, da ne bo predvidene
obnove kulturnih domov, ker nismo uspeli pridobiti sredstev na razpisu. Župan je povedal, da je za
Dom krajanov na Gomilskem že narejen popis nujnih vzdrževalnih del. Tudi objekt DTV Partizan v
Braslovčah je potreben zamenjave oken.
Marko Balant je vprašal, kakšen vpliv imajo nedokončane investicije na rebalans in proračun za
leto 2012. Župan je odgovoril, da potekajo usklajevanja tako s strani županov, kot tudi s strani
RAS, z zneski pa za enkrat ne moremo razpolagati. Balant je dejal, da investicijo vodi občina
Žalec, gre za evropska sredstva in se boji, da bo treba denar vrniti. Ne ve se tudi, ali se je bančna
garancija vnovčila proti komu in kdo bo plačal stroške dražje izvedbe.
Župan je v nadaljevanju povedal, da je občina Braslovče prejela sklep Ustavnega sodišča o
zadržanju izvrševanja odloka o prostorskem redu občine Braslovče v delu, ki se nanaša na širitev
poselitvenega območja na nekaterih parcelah v k.o. Gomilsko, Grajska vas, Latkova vas, Letuš,
Male Braslovče, Orla vas, Podvrh, Sp. Gorče, Trnava in Braslovče. Odločitev Ustavnega sodišča
naj bi bila znana v prvih treh mesecih leta 2012, Upravna enota Žalec pa ne sme izdajati gradbenih
dovoljenj na spornih parcelah.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme rebalans proračuna za leto 2011, v
predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Svetniki so prejeli na mizo dva predloga terminskega načrta obravnave in sprejemanja proračuna
občine Braslovče za leto 2012. Župan je predlagal, da se sprejme terminski načrt – predlog
skrajšanega postopka, s čimer so se strinjali tudi svetniki. Sprejet je bil
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SKLEP : Sprejme se terminski načrt obravnave in sprejemanja proračuna občine Braslovče
za leto 2012– predlog skrajšanega postopka.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 12
Župan je povedal, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo javno naznanilo o javni razgrnitvi
osnutka državnega prostorskega načrta (DPN) za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji
Savinjski dolini in okoljskega poročila.
Gradivo bo od 28.10.2011 do 28.11.2011 javno razgrnjeno in bo tudi v prostorih občine Braslovče.
Zaradi navedenega projekta sta bila župan in Vinko Drča na obisku na Ministrstvu za okolje in
prostor. Ker želimo aktivno pristopiti k DPN, je župan predlagal, da se ustanovi komisija, ki bo
zbrala vse pripombe iz javne obravnave. Predstavitev projekta bo tudi na občini Braslovče dne
10.11.2011.
Glede na navedeno je župan v skladu s 30. in 31. členom poslovnika predlagal, da se dnevni red
današnje seje dopolni z dodatno točko : »Imenovanje komisije za dajanje pripomb in predlogov na
osnutek DPN za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini in okoljskega poročila ».
Svetniki so se s tem strinjali in sprejeli naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče imenuje komisijo za dajanje pripomb in predlogov
na osnutek DPN za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini in okoljskega
poročila, v naslednji sestavi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vinko Drča
Anton Repnik
Renata Marolt
Rok Lončar
Karl Orožim
Albin Stepišnik
Anton Rožič
Marko Tevž

Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 13
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov.
Vinko Drča je dejal, da sprejetje DPN za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini
pomeni ukinitev vseh kmetij na tem območju in je katastrofa za celotno občino. Hočemo vedeti, kaj
bo dobila lokalna skupnost v zameno za ta zemljišča. Država lokalne skupnosti sploh ne jemlje
resno in se na naše zahteve ne odziva.
Branko Ribizel je dejal, da še vedno pogreša javno razsvetljavo na Terasah, ki je bila že večkrat
obljubljena. Sprašuje tudi, ali je občina že kaj ukrenila glede postavljenih cvetličnih korit na križišču
v Rakovljah pri Holcu. Simona Klokočovnik je odgovorila, da smo o tem obvestili cestnega
inšpektorja, ki je zagotovil, da bo opravil ogled na kraju samem.
Danica Tajnšek je opozorila, da javna razsvetljava na križišču Golavšek že pol leta ne deluje in je
zelo nevarno za ljudi in promet, zato prosi, da se čim prej popravi.
Jure Vasle je dodal, da se na starih lučeh ob cestah nabira veliko mrčesa, zato bi bilo dobro, da se
očistijo, saj bo tako večja svetloba. Rudolf Žohar je vprašal, kdaj bo sekundarna kanalizacija v
Topovljah. Župan je odgovoril, da je to odvisno od pogojev in finančnih sredstev. Žohar je še
opozoril, da krajevni odbor Parižlje – Topovlje ne deluje, saj je imel do sedaj le eno sejo. Podžupan
Anton Repnik je povedal, da je predsednik KO Parižlje – Topovlje ustno izjavil, da ne želi biti več
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predsednik, ni pa dal pismene izjave. V kratkem bo sklicana seja tega krajevnega odbora, kjer se
bodo dogovorili o nasledniku predsednika KO. Vinko Drča pa je dal pismena vprašanja in pobude.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 18.20 uri.
Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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