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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
11. redne seje, ki je bila dne 23.11.2011 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Arčan Danilo, Balant Marko, Beloglavc Filip, Cokan Danijel, Drča Vinko, Kragl
Boštjan, Mikek Vekoslav, Ramšak Blaž, Repnik Anton, Ribizel Branko, Štusej Janez, Tajnšek
Danica, Turnšek Drago, Vasle Jure, Žohar Rudolf
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, Marija
Rančigaj – KO Gomilsko, Sabina Žolger – KO Parižlje - Topovlje

Ad 1
Župan je vse prisotne pozdravil in ugotovil, da je na seji prisotnih 15 občinskih svetnikov in da se
seja lahko nadaljuje.
Ad 2
V zvezi z 12. točko zapisnika 10. redne seje je župan dejal, da bi želel, da je komisija, ki je bila
imenovana za dajanje pripomb in predlogov na osnutek DPN za zagotavljanje poplavne varnosti v
SSD in okoljskega poročila, čim bolj operativna in se skliče čim prej. Drča je dodal, da prvo sejo
komisije skliče župan, na tej seji pa se tudi imenuje predsednik komisije. Povedal je, da potekajo
določene aktivnosti, pripravili so že peticijo in pripombe na DPN, ki bo pustil posledice na okolju,
saj bo uničil ceste in mostove, zato mora lokalna skupnost zahtevati obnovo cest in mostov po
končanem projektu.
Na zapisnik ni bilo pripomb. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 10. redne seje z dne 26.10.2011.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Predlog odloka o OPPN za območje PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Jeseničnik)
6. Mnenje lokalne skupnosti glede kandidatov za ravnatelja OŠ Braslovče
7. Potreba po izgradnji neprofitnih stanovanj
8. Predlog proračuna občine Braslovče za leto 2012 - razprava
9. Pobude in vprašanja svetnikov
Župan je v skladu s 3. odstavkom 30. člena poslovnika predlagal, da se z dnevnega reda umakne
6. točka. Pojasnil je, da je dne 9.11.2011 občina prejela zapisnik komisije za izvedbo predhodnega
postopka za imenovanje ravnatelja, kjer so bili navedeni trije kandidati za ravnatelja. Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je zasedala 16.11.2011 in sprejela svoje stališče glede
kandidatov, na podlagi navedenega zapisnika. Dne 21.11.2011 pa je občina prejela vlogo Sveta
zavoda OŠ Braslovče za izdajo mnenja za razpis ravnatelja z vso dokumentacijo, ki so jo vložili trije
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kandidati. Lokalna skupnost lahko da mnenje v 20. dneh, ki pa ni obvezujoče. Rok poteče
12.12.2011. Glede na nova dejstva ter dokumentacijo in ker komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja še ni ponovno odločala, župan umika to točko z dnevnega reda. Sprejet je bil
SKLEP : Dnevni red se sprejme z umikom 6. točke dnevnega reda.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
Na poročilo o realizaciji sklepov 10. seje občinskega sveta je imel vprašanje Marko Balant in sicer ali je bilo
izdano gradbeno dovoljenje za solarno elektrarno na strehi telovadnice POŠ Trnava. Milan Šoštarič je
odgovoril, da gradbeno dovoljenje ni bilo potrebno, ker ga objekt že ima, šlo je za investicijska vzdrževalna
dela. Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 10. seje občinskega sveta v predlagani
vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Odlok o OPPN za območje PA 1- vikend naselje Letuš – levi breg (Jeseničnik), je obrazložila
Simona Klokočovnik. Odlok je obravnaval tudi odbor za okolje in prostor. Glede na to, da del ceste
poteka tudi po zemljišču, ki je v upravljanju ARSO, je Danilo Arčan predlagal, da se v 13. členu
odloka doda stavek z naslednjo vsebino :
»Pred gradnjo novih objektov mora biti zagotovljena in urejena stavbna pravica ali služnostna
pravica na delu dovozne ceste, ki poteka po vodnem zemljišču parc.št. 1378/1 k.o. Letuš in je v
lasti Republike Slovenije, upravljavca Agencije RS za vode, v korist občine.« Sprejeta sta bila dva
sklepa :
SKLEP 1 : V 13. členu odloka o OPPN za območje PA 1- vikend naselje Letuš – levi breg
(Jeseničnik), se doda stavek z naslednjo vsebino :
»Pred gradnjo novih objektov mora biti zagotovljena in urejena stavbna pravica ali
služnostna pravica na delu dovozne ceste, ki poteka po vodnem zemljišču parc.št. 1378/1
k.o. Letuš in je v lasti Republike Slovenije, upravljavca Agencije RS za vode, v korist
občine.«
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
SKLEP 2 : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o OPPN za območje PA 1- vikend
naselje Letuš – levi breg (Jeseničnik), v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Župan je povedal, da je v skladu s 7. členom statuta, občina dolžna ustvarjati pogoje za gradnjo
stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj. Občina ima 21 neprofitnih
stanovanj, ki so v slabem stanju. OPPN za del območja PA 2 Braslovški trg, predvideva gradnjo
večstanovanjskega objekta na mestu, kjer je sedaj kulturni dom Braslovče. V primeru prodaje
graščine Žovnek, bo potrebno poskrbeti za nadomestna stanovanja tamkajšnjim najemnikom
stanovanj. Za sodelovanje s stanovanjskim skladom RS potrebujemo formalni sklep občine o
potrebi po izgradnji stanovanj. V razpravi je Jure Vasle dejal, da so tudi v Šmatevžu najemniška
neprofitna stanovanja, ki so v slabem stanju, lastnik pa je podjetje v stečaju. Branko Ribizel je
menil, da je to prva prava pot občine, da izseli najemnike stanovanj iz graščine Žovnek in jim
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ponudi lepša stanovanja. Marko Balant je povedal, da je graščina Žovnek v lasti občine, ki je veliko
vlagala v ta objekt, da se je ohranil tak kot je. Prostorski plan pa predvideva na tem območju
površine, namenjene turizmu. Predlagal je, da se ne omenja konkretnih parcelnih številk, saj ne
vemo, kako bo s kulturnim domom, vsekakor pa se strinja, da se pristopi k reševanju stanovanjske
problematike v občini.
Župan je pojasnil, da potekajo razgovori z mejašem kulturnega doma Braslovče, zaradi vplivnega
območja in upa, da bomo našli skupno rešitev, ki bo ugodna za obe stranki. Povedal je še, da je
zemljišče v k.o. Braslovče, ki je po OPPN namenjeno za gradnjo trgovine, kupljeno s strani trgovca,
ta pa je pokazal tudi interes po nakupu graščine Žovnek. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče je seznanjen s stanovanjsko problematiko oz.
potrebo po izgradnji stanovanj v občini Braslovče.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
Župan je na kratko obrazložil namenske prihodke in odhodke proračuna. Novih zadolžitev občine
se ne predvideva. Sledila je razprava, v kateri so sodelovali vsi člani občinskega sveta. Janez
Štusej je dejal, da je proračun pripravljen glede na zmožnosti občine. Zaveda se, da ne moremo
zadovoljiti vseh potreb krajevnih odborov.
Jure Vasle je opomnil, da so bile nekatere želje krajanov že večkrat zapisane v proračunu, pa so
se črtale in se niso izvedle, zato želi, da se te želje krajanov v bodoče upoštevajo.
Blaž Ramšak se strinja s predhodnikom in opozarja na slabo stanje nekaterih cest na Dobrovljah.
Vekoslav Mikek prav tako meni, da so ceste v KO Letuš v zelo slabem stanju. Dodaja še, da bi
gasilci potrebovali več denarja za svojo dejavnost. Vinko Drča je povedal, da je krajevni odbor
Gomilsko pripravil spisek nujno potrebnih del in sanacij cest in javne razsvetljave v KO Gomilsko.
Drago Turnšek želi, da se dokonča vodovod v Podvrhu. Filip Beloglavc opozarja, da je nujno
potrebna zamenjava salonitnih cevi, vendar se JKP Žalec za to ne zmeni. Glede proračuna pa se
zaveda, da je situacija težka, zato ne pričakuje preveč. Marko Balant je dejal, da je proračun smelo
zasnovan in je prav, da se ne zadolžujemo. Prav tako se lahko upoštevajo pripombe krajevnih
odborov, ki so posvetovalna telesa občinskega sveta. Predlaga, da se v kadrovski načrt vnese tudi
delovno mesto pripravnika, morda celo dva, saj je veliko mladih, ki so končali šolanje,
brezposelnih. Prav tako predlaga, da se preuči možnost izgradnje mansardnega stanovanja nad
zobozdravnikom (Braslovče 27), saj je bila neka zasnova stanovanja v preteklosti že v izdelavi.
Rudolf Žohar meni, da je proračun dobro pripravljen. Krajani Topovelj pa želijo, da se v Topovljah
zgradi otroško igrišče za potrebe otrok, ki jih je kar nekaj v kraju, saj je veliko mladih družin.
Krajevni odbor Parižlje – Topovlje je to točko že obravnaval, zato želi, da se nakup zemljišča za
izgradnjo otroškega igrišča v Topovljah, vnese v proračun. Prav tako naj se dogradi javna
razsvetljava od Šmajsa do M. Marovt.
Anton Repnik je dejal, da so potrebe vedno večje od danih možnosti. Predlaga, da se predlogi
krajevnih odborov zbirajo pred pripravo proračuna. Branko Ribizel je pohvalil delovanje krajevnih
odborov, ki pridno delajo in imajo svoje ideje ter prioritete in upa, da se mogoče še kaj da
spremeniti v predlogu proračuna. Danilo Arčan je pohvalil, da je predlog proračuna pripravljen
pravočasno in upa, da bomo vsaj 80 % predvidenih prihodkov dosegli. Investicijsko vzdrževanje
cest se naj porazdeli po celotni občini, zato je potrebno izdelati neko strategijo glede tega. Boštjan
Kragl meni, da so potrebe ljudi široke. Proračun naj bo naravnan v razvoj gospodarstva in turizma.
Vzpostaviti je potrebno neke kriterije glede prioritet, saj naj bi imeli vsi občani enake možnosti.
Danica Tajnšek želi, da se vodovod v Podvrhu dokonča. Poskrbeti je treba za kažipote v Podvrhu
in dokončati javno razsvetljavo do Ribiča. Glede prometne varnosti v Preserjih pa predlaga, da se
naredi pločnik do F 16. Danijel Cokan meni, da je letošnji proračun nadaljevanje lanskega
proračuna. Za leto 2012 pa naj se predlogi krajevnih odborov zbirajo že veliko prej, preden se
pripravlja predlog proračuna.
Župan je dal besedo tudi predstavnicama krajevnih odborov. Marija Rančigaj je dejala, da je treba
povečati prihodke in določiti kriterije za odlive odhodkov. Predlagala je, da se pobude KO Gomilsko
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upoštevajo, saj gre za varnost naših krajanov. Sabina Žolger pa je predlagala, da se upošteva želja
krajanov Topovelj po izgradnji otroškega igrišča in upa, da bo KO Parižlje Topovlje v bodoče
deloval bolje, ko je do sedaj. Po razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP : Predlog proračuna občine Braslovče za leto 2012, se daje v 15. dnevno javno
obravnavo.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 9
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov.
Jure Vasle je opozoril, da v projektu DPN za zagotavljanje poplavne varnosti v SSD ni zajeta
zaščita pred poplavami za naselje Zakl, Trnava in Šentrupert, zato krajani menijo, da so pozabljeni
in predlaga, da občina vzpostavi stik s temi krajani.
Vinko Drča še vedno ni dobil odgovora na svoje vprašanje kdaj bo obnova vodovoda Križnikov mlin
– Tabor in vodovoda Tabor- Grajska vas – Prebold. Predlaga, da JKP Žalec sistemsko reši travnike
nad vodovodnim zajetjem. Marko Balant je dejal, da ta projekt že nekaj časa traja in občina ves čas
na to opozarja. Treba je upoštevati naše krajane, zato morda ne bi bilo narobe, če se skliče
sestanek na to temo.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 17.45 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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