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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
12. redne seje, ki je bila dne 21.12.2011 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, Repnik Anton, Ribizel Branko, Štusej Janez, Tajnšek Danica, Turnšek
Drago, Vasle Jure, Žohar Rudolf, Ramšak Blaž (se je seje udeležil pri točki 3)
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Renata
Marolt, Simona Klokočovnik, Branko Cimperman, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Tone Tavčar – sredstva javnega obveščanja, Helena Gajšek – NO, Sabina Žolger
– KO Parižlje - Topovlje

Ad 1
Župan je vse prisotne pozdravil in ugotovil, da je na seji prisotnih 14 občinskih svetnikov in da se
seja lahko nadaljuje.
Ad 2
Na zapisnik 11. redne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 11. redne seje z dne 23.11.2011.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Tu se je seje udeležil svetnik Ramšak Blaž.
Ad 3
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko
in Žalec – 2. obravnava
6. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – 2. obravnava
7. Predlog odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
8. Odlok o OPPN za območje PA2 – Braslovče trg
9. Imenovanje predstavnika občine Braslovče v svet območne izpostave JSKD
10. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun NUSZ
11. Predlog proračuna občine Braslovče za leto 2012 – 2. obravnava
12. Pobude in vprašanja svetnikov
SKLEP : Dnevni red se sprejme v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
Na poročilo o realizaciji sklepov 11. seje občinskega sveta ni bilo pripomb. Sprejet je bil
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SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 11. seje občinskega sveta v predlagani
vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Točko je na kratko obrazložil župan, ki je povedal, da so se upoštevale pripombe vseh občin in je
sedaj odlok pripravljen za sprejem. Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Točko je na kratko obrazložil župan, ki je povedal, da so se tudi pri tem odloku upoštevale
pripombe vseh občin in je sedaj odlok pripravljen za sprejem. Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko
in Žalec, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Župan je povedal, da je pravna podlaga za sprejem odloka zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Ur.list RS št. 20/2011). V skladu z 11. členom tega zakona občine v regiji
ustanovijo Razvojni svet regije, ki je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v
regiji. O njem so razpravljali tudi vsi župani, bil pa je pregledan tudi s strani pravne službe SVLR in
ni v nasprotju z zakonskimi podlagami. Člani Razvojnega sveta so predstavniki občin,
gospodarstva v regiji in nevladnih organizacij v regiji. Število članov Razvojnega sveta regije je 30,
kar pomeni, da je v Svetu po 12 predstavnikov občin in gospodarstva ter 6 predstavnikov nevladnih
organizacij. Sprejem odloka za proračunska sredstva občin ne predstavlja dodatnih stroškov.
V razpravi je Marko Balant dejal, da ne bodo zastopane vse občine, saj pride na 3 občine le en
član, prav tako ni jasno, zakaj so vključene nevladne organizacije, iz gospodarstva pa bodo
gospodarske zbornice. Župan je pojasnil, da so pripombe posredovali tudi župani, vendar pripombe
malih občin niso bile upoštevane. Upa, da bodo občine Spodnje Savinjske doline dovolj dobro
zastopane s svojim predstavnikom. Danilo Arčan je dejal, da regije še niso zakonsko določene oz.
potrjene. Pojasnjeno je bilo, da so tu mišljene statistične regije. Boštjan Kragl je vprašal koliko mest
oz. članov območnih razvojnih partnerstev bo vključenih v svet. Odgovor je bil, da je to določeno v
3. členu odloka : v svetu je 12 članov – funkcionarjev iz občin, 12 članov predstavnikov
gospodarstva, 6 članov nevladnih organizacij in dodatno število članov območnih razvojnih
partnerstev, ki so delovali na področju regionalnega razvoja v Savinjski regiji na dan sprejema tega
odloka. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta
Savinjske regije, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 1 svetnik.
Ad 8
Točko je razložila Simona Klokočovnik. Za celotno območje prostorskega akta PA2 – Braslovče, je
bil s sprejemom Prostorskega reda občine predviden OPPN zaradi prenove trškega jedra Braslovč
in gradnje nove prometnice pod teraso – Braslovče in Rakovlje. Ker pa občina trenutno še ne

2

Občina BRASLOVČE
Braslovče 22, 3314 Braslovče
Tel.: (03) 703 84 00, Faks: (03) 703 84 10
e-pošta:obcina@braslovce.si

pristopa k navedenemu celovitemu projektu, so predmet tega odloka le 3 ureditvena območja : A, B
in celotno območje urejanja PA2 – Braslovče Trg.
Znotraj ureditvenega območja A je na mestu dotrajanega kulturnega doma predvidena odstranitev
le-tega in nadomestna gradnja več stanovanjskega objekta.
Znotraj ureditvenega območja B je predvidena novogradnja večnamenskega objekta, s širitvijo
občinske ceste in ureditvijo parkirišča. V novem stavbnem kompleksu se načrtujejo poslovne,
trgovske, storitvene, servisne, kulturne in stanovanjske dejavnosti ter manipulativne površine in
parkirni prostori.
Celotno območje urejanja PA2 – Braslovče Trg pa zajema le posege na že obstoječih legalno
zgrajenih objektih v območju Braslovč in samega trga Braslovč.
Simona Klokočovnik je še opozorila, da je prišlo v 19. členu odloka – odstavek 4, do tiskovne
napake v prvem odstavku (območje A), kjer se beseda »dveh« strojno izkopanih jarkov, nadomesti
z besedo »treh« strojno izkopanih jarkov.
Usklajevanja med občino, Zavodom za varstvo kulturne dediščine, investitorjem in projektantom so
bila intenzivna, trda in dolgotrajna. Sedaj pa so pridobljene vse smernice in pozitivna mnenja
nosilcev urejanja prostora, tako so izpolnjene vse zakonske zahteve za sprejem odloka na
občinskem svetu.
V razpravi je Vinko Drča dejal, da je trg Braslovče zaščiten kot naselbinska dediščina, zato naj bi
Zavod za varstvo kulturne dediščine imel enaka merila za vse, ne pa da se dovolijo izjeme, kot so
se dogajale v preteklosti pri nekaterih posameznikih npr. pod trgom Braslovče, ko je iz kozolca
nastala stanovanjska hiša.
Marko Balant je vprašal, ali so v postopku sodelovali tudi krajani s tega območja in ali vedo kaj se
namerava zgraditi, da ne bo prišlo do nesoglasij. Simona Klokočovnik je odgovorila, da je 30dnevna javna razgrnitev bila izvedena in je bila namenjena vsej zainteresirani javnosti, pripomb
sosedov v času javne razgrnitve ni bilo, župan pa je dodal, da je bila javnost obveščena na
krajevno običajen način. Pogovori z neposrednimi sosedi še potekajo glede soglasij in župan upa,
da bo prišlo do uskladitve in kompromisne rešitve pri območju A, kjer stoji kulturni dom. Tudi pri
izdaji gradbenega dovoljenja bodo neposredni sosedi vključeni kot stranka v postopek zaradi
določitve vplivnega območja.
Filip Beloglavc je imel pomislek, kaj če ne uspe gradnja večstanovanjskega objekta na mestu
sedanjega kulturnega doma. Simona Klokočovnik je pojasnila, da je bila od prvotne ideje narejena
le sprememba namembnosti iz kulturnega doma v večstanovanjski objekt. Pri tem so se strogo
upoštevala mnenja ZVKD in njihovi pogoji, isti so ostali gabariti, odmiki, zunanje podobe, le
namembnost objekta se je spremenila.
Boštjan Kragl se je vprašal, ali je smiselno graditi stanovanjski objekt, če se neposredni sosed ne
strinja, da bi bila okna ali celo morda balkon na severni strani objekta.
Marko Balant je dejal, da ta OPPN vsekakor potrebujemo, vendar predlaga, da se iz odloka izloči
ureditveno območje A, ureditveno območje B pa naj se sprejme. Kulturni dom še imamo in ga
lahko uporabimo za razne prireditve, v njem je tudi gostinski lokal, predlaga tudi, da se odkupi
sosednje zemljišče, če je možno in se šele nato sprejme Odlok za ureditveno območje A.
Simona Klokočovnik je odgovorila, da v kolikor bi izločili ureditveno območje A iz odloka, bi to
pomenilo, da bi se s postopkom vrnili nazaj v fazo pridobivanja mnenj nosilcev urejanja prostora,
ker pa imamo že znanega investitorja za ureditveno območje B, se nam časovno mudi, saj bi
investitor želel čim prej pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo večnamenskega objekta.
Ureditveno območje A je v tem odloku zastavljeno zelo široko in so podani splošni pogoji, zato je
velika verjetnost, da ko bo znan investitor in bodo znane njegove želje in pogoji, ter dosežen
dogovor s sosedom, bo potrebno odlok za ureditveno območje A spremeniti. Pri vsem skupaj pa
ima Zavod za varstvo kulturne dediščine pomembno vlogo, saj že na idejno zasnovo poda svoje
projektne pogoje in soglasje. Milan Šoštarič je dodal, da potrebujemo oba območja, saj to
predstavlja nek okvir, znotraj katerega lahko pričnemo graditi. Nujno bo prišlo do sprememb
ureditvenega območja A, vendar ga bomo lažje sprejeli, ker bomo imeli že neko izhodišče. Iskali
bomo investitorja, se pogovarjali s sosedi, vse pa je odvisno od idej investitorja in projektanta.
Boštjan Kragl je dejal, da se strinja, naj se postopek nadaljuje naprej, prav tako se je s tem strinjal
tudi Marko Balant. Po razpravi je bil sprejet
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SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o OPPN za del območje urejanja
PA2 – Braslovče Trg , s popravkom v 19. členu - odstavek 4, kjer se besedilo »dveh strojno
izkopanih jarkov«, nadomesti z besedilom »treh strojno izkopanih jarkov«.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 9
Točko je obrazložila predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Danica
Tajnšek. Jure Vasle je vprašal, kako so bila obveščena kulturna društva v občini za oblikovanje
predlogov. Odgovor je bil, da smo društva pozvali pismeno, nato pa še telefonsko, vendar se je na
poziv odzvalo le prosvetno društvo Braslovče. Sprejet je bil
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče imenuje Natalijo Marovt, univ.dipl. etnologinjo in
kulturno antropologinjo, za predstavnico občine Braslovče v svetu območne izpostave
JSKD Žalec.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 10
Točko je obrazložila Verica Kamin. Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep o določitvi vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012 v višini 0,000384 €
mesečno, oziroma 0,00461 € letno.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 11
Župan je obrazložil predlog proračuna. Povzetek pripomb in pobud k predlogu proračuna so
svetniki prejeli v gradivu. Krajevni odbori so preko leta s svojimi sprejetimi sklepi posredovali svoje
predloge in rešitve za občinski proračun. Mogoče je za koga proračun oz. so nekatere postavke
proračuna preveč optimistično zastavljene, vendar župan meni, da je proračun odgovorno
sestavljen.
V razpravi je Branko Ribizel dejal, da se je odbor za družbene dejavnost strinjal s predlogom
proračuna in želi, da se to kar so zapisali, tudi uresniči oz. izvede.
Milan Šoštarič je dejal, da je bil predlog proračuna obravnavan na vseh delovnih telesih – odborih
in komisijah. Projekti se pripravljajo naprej, vse pa je odvisno od uspeha na javnih razpisih. Glede
sanacij posameznih cest v občini, so želje krajanov velike, sredstva pa so omejena. Na redne
odhodke nimamo vpliva, vseeno pa upa na 80% realizacijo proračuna.
Marko Balant je zadovoljen s proračunom. Ima pa konkretno vprašanje glede postavke 06303
(materialni stroški občinske uprave) in prosi za pismen odgovor. Boštjan Kragl pa je vprašal, kje so
zapisniki, ki so navedeni na koncu povzetka pripomb in pobud k predlogu proračuna za leto 2012.
Milan Šoštarič je odgovoril, da se res niso kopirali zraven gradiva, so pa dosegljivi in na razpolago
vsem svetnikom na sedežu občine.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o proračunu občine Braslovče za
leto 2012, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 12
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov.
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Vinko Drča je dal 2 pismeni pobudi, Marko Balant pa 4 pismena vprašanja.
Vinko Drča je predlagal, da se svetnikom posredujeta oba zapisnika komisije za dajanje pripomb in
predlogov na osnutek DPN za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini.
Župan se je vsem svetnikom zahvalil za konstruktivno delo v letu 2011. Idej, napotkov in sugestij si
vedno želi in so dobrodošle. Prav tako se je zahvalil za uspešno sodelovanje tudi podžupan. Oba
sta vsem prisotnim zaželela zdravo, srečno in uspešno novo leto 2012.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 17.45 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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