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OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
15. redne seje, ki je bila v sredo, 5.9.2012, ob 16. uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Jure Vasle, Blaž Ramšak, Vekoslav Mikek, Vinko Drča, Filip Beloglavc, Marko
Balant, Rudi Žohar, Tone Repnik, Branko Ribizel, Boštjan Kragl, Danica Tajnšek, Dani Cokan, Jani
Štusej (16.10) in Drago Turnšek (16.10).
Opravičeno odsotni: Danilo Arčan
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Simona
Klokočovnik in Renata Marolt
Ostali prisotni: Helena Gajšek, Tone Tavčer, Igor Glušič, Matjaž Zakonjšek in Špela Ožir
AD 1)
Župan je uvodoma pozdravil prisotne in ugotovil, da je na seji prisotna večina svetnikov in da se seja
lahko nadaljuje.
AD 2)
Župan je dal v razpravo zapisnik 14. seje občinskega sveta.
Brez pripomb je bil sprejet naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 14. seje.
Glasovanje: prisotnih 14 svetnikov; ZA je glasovalo 14 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 3) Župan je v skladu s 30. členom Poslovnika občinskega sveta predlagal razširitev dnevnega
reda s točko »Odlok o OPPN za del območja urejanja PA19 – Parižlje (Lorger)«, ki bi se umestila za
točko 13 predlaganega dnevnega reda.
Brez pripomb je bil sprejet naslednji
SKLEP 1: Potrdi se predlagana razširitev dnevnega reda.
Glasovanje: prisotnih 14 svetnikov; ZA je glasovalo 14 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Informacija o možnostih priključevanja objektov na novozgrajene kanalizacijske sisteme v občini
Braslovče.
6. Uvedba sistematičnega ravnanja z grezničnimi goščami in blatom iz MKČN na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
7. Seznanitev o sklenitvi kupoprodajne predpogodbe med investitorjem Jagros d.o.o. in Občino
Braslovče z dne 14.8.2012
8. Poročilo o opravljeni notranji reviziji v Občini Braslovče za leto 2011
9. Poročilo NO o nadzoru ZR Občine Braslovče za leto 2011
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Braslovče za leto 2012
Predlog statuta Občine Braslovče – 2. Branje
Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Braslovče za leto 2012
Informacija o pritožbi na odločbo ustavnega sodišča na Vlado RS glede PROB
Odlok o OPPN za del območja urejanja PA19 – Parižlje (Lorger)
Pobude in vprašanja svetnikov

SKLEP 2: Sprejme se dnevni red v predlagani vsebini.
AD 4)
Župan je podal pripombo, da bi bile v prihodnjem poročilu nove aktivnosti bolj razvidne (posebej
označene). Marko Balant je vprašal, kako je z nadzorom OŠ Braslovče in ali je ravnateljica dostavila
potrebne podatke.
Helena Gajšek je odgovorila, da je nadzor v osnovni šoli v teku. Poročila še ni.
Na tem mestu sta se seje udeležila Jani Štusej in Drago Turnšek.
AD 5)
Obrazložitev je podal Igor Glušič. Povedal je, da se po sklepu skupščine JKP, na primarno kanalizacijo
začnejo priključevati vsi novozgrajeni sekundarni kanali. Na primarni kanal se priključuje 246 objektov,
425 objektov pa se priključuje posredno. V mesecu septembru bo JKP k priključitvi pisno pozval vse,
ki se bodo imeli možnost priključiti. Lastniki objektov bodo seznanjeni z vsemi postopki. Ocenjuje se,
da se bo okoli 80% gospodinjstev priključilo do konca letošnjega leta, ostali pa se morajo priključiti v
roku 6 mesecev.
Na vprašanje Filipa Beloglavca v zvezi z nepravilnostmi zaradi katerih bi se nekaj gospodinjstev ne
moglo priključiti na kanalizacijo, je Igor Glušič povedal, da na zgrajenih kanalih ni funkcionalnih
nepravilnosti.
Marko Balant je postavil vprašanje v zvezi z rokom izvedbe projekta, ki je iztekel tri leta nazaj in kako
se bo pokrival izpad dohodka. Po njegovem mnenju bi se moral ta izpad oceniti in ocena poslati
stečajnemu upravitelju izvajalca.
Igor Glušič je povedal, da občina nima nobenih dodatnih stroškov zaradi zastoja projekta, ker so se
stroški pokrivali iz zadržanih sredstev projekta.
Župan je še dodal, da bo vodja projekta pripravil končno poročilo.
Po kratki razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP: Sprejme se informacija o možnosti priključevanja na novozgrajene kanalizacijske
sisteme v občini Braslovče.
AD 6)
Obrazložitev k tej točki je podal Matjaž Zakonjšek. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode določa, da je potrebno greznice prazniti vsake tri leta in blato kontrolirano
prečistiti na čistilni napravi. V praksi se to žal ne izvaja, saj se posamezniki poslužujejo cenejših
načinov. Predlaga se uvedba nove storitve sistematičnega praznjenja greznic malih čistilnih naprav, ki
bi gospodinjstvo stala 8,42 EUR. Na podlagi tega bi bila gospodinjstva, ki niso priključena na javni
kanalizacijski sistem, upravičena do izpraznitve greznice vsake tri leta.
Boštjan Kragl se strinja s predlogom, da prispevek plačujejo vsi zaradi česar bo tudi cena storitve
nižja.
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Vinko Drča je na tem mestu opozoril, da velik del občine še vedno ni pokrit s kanalizacijo. Ponovno
poziva, da se pospešijo postopki v zvezi s pripravo projektne dokumentacije, še posebej na območjih,
kjer so predvideni zadrževalniki.
Prav tako še vedno ni rešeno vprašanje vodnega zajetja Križnikov mlin. Poziva, da se na tem
območju prepove uporaba živalskih gnojil ali pa zapre vodno zajetje Križnikov mlin.
Igor Glušič je povedal, da je bila v zvezi s tem vodnim zajetjem na ministrstvo poslana vsa
dokumentacija, saj vodovarstvena območja določa država. Podobno velja tudi za odškodnine.
Odgovora na JKP še niso prejeli. Prepoved gnojenja na tem območju tudi ne pride v poštev saj vse
pogoje določa država.
Po kratki razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče se strinja z uvedbo sistematičnega ravnanja z
grezničnimi goščami in blatom iz MKČN na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor,
Vransko in Žalec.
AD 7)
Obrazložitev k tej točki je podal župan. Povedal je, da je po dveh letih dogovorov z investitorjem
Jagros d.o.o. izgradnja večnamenskega objekta v fazi sklenitve kupoprodajne pogodbe. Vrednost
pogodbe bi znašala 1.149.101,40 EUR. Gradbeno dovoljenje je v fazi pridobivanja. Po dogovorih z
investitorjem bi se obveznost Občine Braslovče porazdelila na pet let z letnim obrokom plačila v višini
cca 200.000 EUR.
Milan Šoštarič je še dodal, da je predvidena izgradnja do tretje podaljšane faze. V objektu bo urejena
etažna lastnina. V pritličju bosta umeščeni kulturna dvorana in knjižnica, v nadstropju bo prostor za
trgovino in pošto, v mansardi pa so predvidena stanovanja.
Marko Balant ceno ocenjuje kot primerno, vendar je to cena, ki ne vključuje stroškov dokončanja
prostorov in opreme. Ta denar bo potrebno zagotoviti še dodatno. Vprašal je, zakaj je predvidena tako
velika knjižnica in zakaj je potrebno toliko parkirnih mest.
Vprašal je tudi zakaj projekta ni obravnaval npr. odbor za gospodarske dejavnosti. Sam ne nasprotuje
izgradnji, potrebno pa je imeti jasno finančno konstrukcijo.
Župan je odgovoril, da knjižnica trenutno deluje v zelo slabih pogojih in da je razširitev nujna. Ko so z
investitorjem potekali razgovori za izgradnjo kulturne dvorane, se je hkrati pokazala možnost tudi za
širitev knjižnice. S predvideno kvadraturo bo zadoščeno normativom na tem področju za daljše
časovno obdobje. Število parkirnih mest je bila zahteva investitorja.
Informacija ni bila dana v obravnavo nobenemu organu, ker do seje in do sklenitve predpogodbe niti
nismo imeli nobene otipljive informacije. Povedal je še, da bomo sredstva za opremo poskušali dobiti
na razpisih.
Marko Balant je predlagal županu, da se pripravi celovita informacija o fazi postopka, o predvidenih
stroških in predvidenih virih za njihovo pokritje.
Po razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa:
SKLEP 1: Sprejme se informacija o sklenitvi kupoprodajne predpogodbe med podjetjem Jagros
d.o.o. in Občino Braslovče.
Glasovanje: prisotnih 14 svetnikov; ZA je glasovalo 14 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
SKLEP 2: Občinski svet Občine Braslovče na podlagi 16. člena statuta Občine Braslovče
pooblašča župana Občine Braslovče za podpis kupoprodajne pogodbe na podlagi določil
kupoprodajne predpogodbe med podjetjem Jagros d.o.o. in Občino Braslovče z dne, 14.8.2012.
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Glasovanje: prisotnih 14 svetnikov; ZA je glasovalo 14 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 8)
Poročilo je podala Barbara Florjan Jelen. Notranjo revizijo je v letošnjem letu opravilo podjetje ABC
revizija d.o.o., ki je ugotovilo, da računovodska funkcija ustrezno organizirana in zagotavlja ustrezne
podlage. Kot pomanjkljivost pa je izpostavljen popis osnovnih sredstev, predvsem zemljišč, ki jih je
potrebno knjigovodsko evidentirati, ter računovodska napaka v obliki izkaza obveznosti na debetnem
saldu.
Barbara Florjan Jelen je na vprašanje Filipa Beloglavca in Marka Balanta o računovodski napaki
podala ustrezno pojasnilo.
Po kratki razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme poročilo o opravljeni notranji reviziji v Občini
Braslovče za leto 2011.
Glasovanje: prisotnih 14 svetnikov; ZA je glasovalo 14 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 9)
Poročilo nadzornega odbora je podala predsednica Helena Gajšek. Opravljen je bil pregled bilance
stanja ter listin, na osnovi katerih se knjižijo vrednosti na posameznih postavkah bilance stanja.
Pregledano je bilo tudi izvajanje načrta razvojnih programov ter pregled nekaterih proračunskih
postavk. Nadzorni odbor Občine Braslovče ugotavlja, da so bila sredstva proračuna v letu 2011
porabljena smotrno in gospodarno ter v skladu s cilji in nameni določenimi s proračunom.
Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme poročilo nadzornega odbora o nadzoru
zaključnega računa Občine Braslovče za leto 2011.
Glasovanje: prisotnih 14 svetnikov; ZA je glasovalo 14 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 10) Poročilo o realizaciji proračuna je podala Barbara Florjan Jelen. Povedala je, da se največja
odstopanja v realizaciji kažejo pri nekaterih projektih, katerih realizacija se je zamaknila v drugo
polovico leta. Sicer pa se pri večini postavk realizacija giblje po planu.
Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme polletno poročilo o izvajanju proračuna
Občine Braslovče za leto 2012.
Glasovanje: prisotnih 14 svetnikov; ZA je glasovalo 14 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 11)
Obrazložitev je podal predsednik komisije za normativne akte Marko Balant. Povedal je, da v 30
dnevni javni obravnavi ni bilo podanih nobenih konkretnih predlogov za spremembo statuta. Komisija
je pozvala k predlogom tudi krajevne odbore in občinsko upravo.
Po javni obravnavi je bilo vnesenih nekaj popravkov s strani pravne in finančne službe, ki so se
nanašali predvsem na delovna telesa, pristojnosti KO in na premoženje in financiranje občine.
Tone Repnik je vprašal, zakaj je v statutu naveden svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
ostale komisije pa ne.
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Marko Balant je pojasnil, da je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu predpisan z zakonom,
ostale komisije pa ne in so ustanovljene na pobudo občine.
Po kratki razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme statut Občine Braslovče v predlagani vsebini.
Glasovanje: prisotnih 14 svetnikov; ZA je glasovalo 14 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 12)
Obrazložitev je podala predsednica komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Danica
Tajnšek.
Kot predsednica komisije predlaga, da se o predlogih glasuje ločeno.
Jani Štusej je zaradi odsotnosti na seji komisije pojasnil svoje stališče. Meni, da predlagani kandidat
za častnega občana za ta naziv ne izpolnjuje pogojev. Sam predlaganega kandidata sicer ceni,
vendar je potrebno v tem primeru ravnati korektno. Sam predlaga, da se mu naziva častni občan ne
podeli, namesto tega bi se mu podelila zlata plaketa.
Marko Balant v imenu predlagatelja meni, da je predlog korekten. Dveh zlatih plaket po pravilniku
občinski svet ne more podeliti.
Boštjan Kragl prav tako spoštuje predlaganega kandidata in njegovo požrtvovalno delo, vendar se s
tem nazivom ne nagrajuje požrtvovalno delo, ampak izjemni dosežki.
Danica Tajnšek je predlagala, da bi se popravil odlok o priznanjih, ker so kriteriji, ki določajo vrsto
priznanj po njenem mnenju preveč ohlapni.
Tone Repnik se čudi predlogu, za katerega se ne pričakuje sto odstotna podpora. V primeru morebitne
nepotrditve se v nezavidljivem položaju znajdeta tako predlagatelj kot kandidat. Poleg tega pa se mu
zdi sporno, da je predlagatelj politična stranka.
Filip Beloglavc predloga ne smatra za političnega in odločno zavrača tovrstna namigovanja.
Vinko Drča se s predlogom za kandidata za častnega občana strinja in ga podpira.
Sledilo je glasovanje o kandidatih, ki jih je predlagala komisija za mandatna vprašanja volitve in
imenovanja.
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Braslovče potrjuje predlagani kandidatki Milko Povše in Anko
Trogar za častni znak Občine Braslovče.
Glasovanje: prisotnih 14 svetnikov; ZA je glasovalo 14 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
SKLEP 2: Občinski svet občine Braslovče potrjuje predlagano kandidatko Anico Kotnik za
bronasto plaketo Občine Braslovče.
Glasovanje: prisotnih 14 svetnikov; ZA je glasovalo 14 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
SKLEP 3: Občinski svet občine Braslovče potrjuje predlaganega kandidata Antona Urankarja
za srebrno plaketo Občine Braslovče.
Glasovanje: prisotnih 14 svetnikov; ZA je glasovalo 14 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
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SKLEP 4: Občinski svet občine Braslovče potrjuje Turistično društvo Braslovče za zlato
plaketo Občine Braslovče.
Glasovanje: prisotnih 14 svetnikov; ZA je glasovalo 14 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
SKLEP 5: Občinski svet občine Braslovče potrjuje Rudija Sedovška za častnega občana
Občine Braslovče.
Glasovanje: prisotnih 14 svetnikov; ZA je glasovalo 7 svetnikov, PROTI 7 svetnikov
Po glasovanju je župan Občine Braslovče ugotovil, da predlagani sklep ni bil sprejet.
AD 13)
Obrazložitev pod to točko je podal župan. Povedal je, da je bila na odločbo Ustavnega sodišča RS v
zvezi s PROB podana pritožba na postopek. Pričakuje se, da bo v nadaljevanju kdo od pristojnih
opravil tudi terenski ogled spornih zemljišč in ugotovil očitane anomalije. V kolikor bodo le te dejansko
na terenu tudi ugotovljene, bo potrebno prostorski akt ustrezno popraviti.
Vinko Drča je poudaril, da pri pripravi prostorskega plana s strani pristojnih ministrstev ni bilo
opravljenih nobenih terenskih ogledov. Če bi se dejansko predvidevala gradnja na prvem kmetijskem
zemljišču, sam kot svetnik dokumenta ne bi podprl. Predlagal je, da se Vlado RS pozove k ustanovitvi
neodvisne strokovne komisije, ki bo opravila terenske oglede kmetijskih zemljišč in pripravila in podala
strokovno mnenje o vrsti kmetijskih zemljišč.
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP: Sprejme se informacija o pritožbi na odločbo ustavnega sodišča na Vlado RS glede
PROB.
AD 14)
Obrazložitev k tej točki je podala Simona Klokočovnik. Povedala je, da je bilo gradivo za to točko na
sejo uvrščeno na željo investitorja, ki si želi čim prej pridobiti dovoljenje za gradnjo, gradiva pa v časi
priprave gradiva za sejo še nismo imeli. Predlagani odlok se tiče dveh parcel na katerih je predvidena
stanovanjska stavba. Postopek je bil izpeljan v skladu z zakonom, pridobljena pa so bila tudi vsa
potrebna dovoljenja nosilcev urejanja prostora.
Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme odlok o OPPN za del območja urejanja PA19
– Parižlje (Lorger) v predlagani vsebini.
AD 15)
Jure Vasle je povedal, da se je na DARS-u pojavila možnost za donacijo 12 osebnih računalnikov.
Rudi Žohar je opozoril na stanje počivališča v Topovljah, ki še ni urejeno do konca. Prosi za urgenco
na Direkcijo za ceste, da se počivališče čim prej uredi.
Milan Šoštarič je povedal, da je parkirišče državno. Glavni problem je, da še nima uporabnega
dovoljenja. Izvajalec mora za pridobitev le-tega odpraviti še nekaj pomanjkljivosti. Potem ko bo
uporabno dovoljenje pridobljeno, bo parkirišče tudi redno vzdrževano.
Dani Cokan je izpostavil problematiko kurjenja ostankov hmelja, ki se pojavlja vsako leto ob tem času.
Župan se je prisotnim zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 19. uri.
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Zapisala:
Renata Marolt

Branimir Strojanšek
ŽUPAN

