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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
17. redne seje, ki je bila dne 21.11.2012 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, Vasle
Jure, Tajnšek Danica, Turnšek Drago, Žohar Rudolf
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, Urh Magda –
KO Letuš, Marija Rančigaj – KO Gomilsko.
Ad 1
Župan je vse prisotne pozdravil in ugotovil, da je na seji prisotnih vseh 15 občinskih svetnikov in da
se seja lahko nadaljuje.
Ad 2
Na zapisnik 16. redne seje je imel pripombo Drča Vinko pri točki ad 5, kjer je pomotoma napisano
»zažiganje hmelja«. Pravilno bi se moralo glasiti »zažiganje hmeljevine v naravi«. Ostali svetniki so
se s pripombo na zapisnik strinjali. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 16. redne seje z dne 24.10.2012, s predlaganim popravkom.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Predlog proračuna občine Braslovče za leto 2013 - razprava
6. Pobude in vprašanja svetnikov
SKLEP : Potrdi se dnevni red v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
Na poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje je bilo kar nekaj pripomb, oziroma razprave.
Vinko Drča je imel vprašanje pri točki 2 : katere 4 služnostne pogodbe za izgradnjo kanala na zasebnih
zemljiščih so potrebne, saj gre po njegovem mnenju kanal po zemljiščih, ki so last občine in upravljavca
Nivoja. Opozoril je, da je pod točko 6 pisna napaka. Namesto JR Gomilsko – Grajska vas, je pravilno JR
Rezana – Grajska vas. Pod točko 15 - poplave, pa Vinko Drča želi , da se o škodi po poplavah v novembru
2012 v občini Braslovče, pripravi celovito poročilo, ki se ga posreduje na ustrezno Ministrstvo v Ljubljano.
O posledicah poplav so govorili tudi ostali svetniki.
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Boštjan Kragl je opozoril, da je zaradi poplav močno ogrožena tudi cesta v Parižljah pri igrišču,
proti Orli vasi.
Župan je povedal, da je imenoval posebno komisijo za popis škode po poplavah , ki naloge že
izvaja na terenu. Škoda je evidentirana in vse potrebne podatke bomo sporočili na pristojne
organe.
Marko Balant je menil, da je vzrok nastajanja poplav ob večjih padavinah neizvajanje čiščenja
struge Savinje z njenimi pritoki.
Danijel Cokan je dejal, da je v Parižljah odneslo cesto, tako da dve stanovanjski hiši nimata
dostopa in prosi, če bi se lahko čim prej pristopilo k rešitvi tega problema. Ve pa, da je za vode
pristojna Agencija za okolje in ne občina.
Milan Šoštarič je odgovoril, da je občina že večkrat pozvala Agencijo za okolje, naj uredi status
ceste v Parižljah ob Savinji, saj je cesta v njihovi lasti, zato občina ne more pridobiti gradbenega
dovoljenja za sanacijo ceste, Agencija pa tudi nima posluha za tak poseg.
Danilo Arčan je kot član komisije za popis škode po poplavah, dejal, da je komisija zelo aktivna,
pregledal se je že desni in levi breg Savinje v Letušu, kjer se je ugotovilo, da je sanacija brežin
nujno potrebna, saj vodotoki niso očiščeni.
Janez Štusej je povedal, da Nivo kot upravljavec vodotokov, zaradi pomanjkanja denarja, ki bi ga
morala dati država, ne izvaja vzdrževalnih del na vodotokih.
Filip Beloglavc je opozoril, da je zaraščen tudi kanal struge Bolske.
Vinko Drča je spomnil, da je trajalo 10 let, da se je uredil odsek Kaplja vas - Grajska vas do
regionalne ceste Ljubljana – Celje (Žirovnikov most), ureditev struge Bolska, ureditev struge
Konjščica od izliva v Bolsko do mostu v Grajski vasi (Slapnikov mlin) in struga Trnavca od izliva v
Bolsko do črpališča Latkova vas na Trnavci. Investitor projekta je bilo Ministrstvo za okolje in
prostor, izvajalec del pa Nivo Celje.
Marko Balant je predlagal, da se pozove nadzorniško službo Nivoja, ki mora pisati poročila o stanju
vodotokov in jih poslati na Ministrstvo, naj pošlje to poročilo tudi občini Braslovče, da bomo
seznanjeni z njegovo vsebino.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 16. seje občinskega sveta, z vsemi stališči
in predlogi, ki so bili podani na seji.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Predlog proračuna občine Braslovče za leto 2013, je na kratko obrazložil župan. Pričakuje aktivno
sodelovanje in povratne informacije med krajevnimi odbori in svetniki, ki so vabljeni na njihove seje.
Povedal je, da nismo dobili konkretnih navodil s strani Ministrstva, za pripravo občinskega
proračuna. Predvideva se 5 % znižanje odhodkov. V letu 2013 bo treba zelo odgovorno in smotrno
ravnati s finančnimi sredstvi.
Barbara Florjan Jelen je podrobneje razložila predlog proračuna. Planirani prihodki za leto 2013
znašajo 7.405.863,41 EUR, kar je posledica tega, da je občina Braslovče nosilec 6. javnega
razpisa in moramo imeti prihodke in odhodke vseh 6 občin. Dejansko bodo planirani prihodki za
samo občino Braslovče v višini 4.300.000 EUR, na isti ravni kot letos. Vsi planirani odhodki pa
znašajo 7.755.683,44 EUR. Razlika med planiranimi prihodki in
odhodki se pokriva z ocenjenim ostankom sredstev leta 2012. V pripravi je spet nova zakonodaja
na področju financiranja občin, tako da ne vemo, kaj nas še čaka. Letni fiksni stroški občine
znašajo 60 % proračuna, ostalih 40 % pa je namenjenih investicijam občine.
Milan Šoštarič je pojasnil, katere investicije so predvidene v proračunu leta 2013. Glede na
razpoložljiva sredstva investicij ne bo veliko. Vzdrževanja cest bo toliko kot letos. Zaključila naj bi
se gradnja vodovoda Podvrh in gradnja mostu Rakovlje. Na vrsti je sanacija mostu na cesti
Braslovče – Gomilsko. Obnova avtobusnih postaj se nadaljuje, prav tako gradnja javne razsvetljave
na mestih, kjer se gradi kanalizacija. Predvideva se kanalizacija od Pariželj do Preserja in Malih
Braslovče ter dokončanje OPPN za gospodarsko cono v Trnavi. Predvidena je sanacija stanovanja
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v kulturnem domu Letuš in stanovanja na naslovu Braslovče 27. Na gradu Žovnek se naj bi
dokončala streha. Pripravlja se projektna dokumentacija za širitev OŠ Braslovče in ureditev dovoza
do OŠ. Predvideva se tudi nakup zemljišča v Trnavi ob OŠ, ki je v privatni lasti, na njem pa je že
vrsto let nogometno igrišče. Sedaj ima občina to zemljišče v najemu. Sledila je razprava.
Janez Štusej je menil, da je predlog proračuna dovolj strokovno pripravljen in ga podpira takega kot
je. Prednost imajo investicije v korist občanov – kanalizacija na območju celotne občine, obrtna
cona v Trnavi in nakup zemljišča – igrišča ob OŠ Trnava, ki se že dalj časa vleče.
Jure Vasle je dejal, da svetniki zastopajo občane, zato je na mizo posredoval dopis občana –
bivšega svetnika Jožefa Rožiča, glede gradnje mrliške vežice v Trnavi, ki se vleče že dobrih 14 let.
Iz dopisa izhaja, da je bila med krajani, ki so lastniki grobov v Šentrupertu, narejena anketa o vežici
in da je bilo 90 % krajanov za izgradnjo vežice. Prosi pripravljavce proračuna, da namenijo
sredstva za nakup zemljišča in da se zadeva končno realizira. Dopisu je priložena idejna zasnova
vežice in ocena investicije gradbenih, obrtnih in instalacijskih del v višini 112.500,00 EUR, brez
zneska za nakup zemljišča.
Jure Vasle je dejal, da naj občina sprejme sklep, zakaj se mrliška vežica ne gradi v Trnavi.
Predlaga, da se projekti izvajajo po smotrni prioriteti in ne po prioriteti posameznikov. Sicer pa
podpira proračun.
Blaž Ramšak želi, da se izvede čim več investicij in da se zmanjšajo stroški vzdrževanja. Predlaga,
da se asfaltira tudi del ceste mimo kmetije Paragojnik, ki je v zelo slabem stanju. Podpira proračun.
Vekoslav Mikek je dejal, da so poplave uničile veliko cest v Letušu, zato bo potrebno več sanacij.
Pri tem je pohvalil delo PGD Letuš in ostalih gasilcev, ki so pomagali ljudem, zato bi bilo dobro, da
se več sredstev zagotovi gasilskim društvom. Podpira proračun.
Vinko Drča podpira proračun. Zaveda se, da denarja ni za vse potrebe občanov, zato je treba
izluščiti tisto, kar je najbolj nujno in potrebno. Za kanalizacijo Gomilsko je predvidenih 2 x po 5 tisoč
EUR, kar je premalo in predlaga, da se znesek poveča. V besedilu proračuna na strani 102 pod št.
15569 naj se popravi - namesto Latkova vas je pravilno Kaplja vas. Predlaga, da se ta kanal uvrsti
prioritetno med investicije. Opozoril je, da Križnikov mlin še vedno ni zaščiten in naj se čim prej
pridobijo sredstva za zamenjavo vodovodnih salonitnih cevi. Prav tako je opozoril, da je nujno
potrebna sanacija piramide na pokopališču Gomilsko (Hauptova piramida), ki je pod spomeniškim
varstvom.
Drago Turnšek podpira proračun in želi, da se nadaljuje izgradnja kanalizacije na celotnem
območju občine Braslovče, saj nas k temu zavezuje zakonodaja.
Filip Beloglavc meni, da je pomembno, da se projekti začnejo čim prej izdelovati. Naselje Gomilsko
nazaduje ravno zato, ker še ni zgrajene kanalizacije. Predvidena sanacija ceste v Šmatevžu, ki je v
načrtu razvojnih programov, po njegovem mnenju, ne bo zdržala do
leta 2014, saj je cesta že sedaj nevarna, ozka in uničena. Predlaga, da se ob sanacijah cest
istočasno uredi tudi javna razsvetljava in vodovod. Za sanacijo doma krajanov Gomilsko, pa še ne
vemo, če bomo dobili sredstva iz razpisa.
Marko Balant meni, da so prihodki nerealno planirani. Postavka »prejete donacije iz domačih virov«
se mu zdi zelo visoka. Prav tako mu ni logično, da se za sanacijo stanovanja na naslovu Braslovče
27, namenja 50 tisoč EUR, za prodajo tega stanovanja pa manj - 32 tisoč EUR. Predlaga, da se na
odborih ta zadeva podrobneje predstavi.
Barbara Florjan Jelen je pojasnila postavko »donacije iz domačih virov«. Ministrstvo za finance je
dalo navodila, kako se naj prikaže znesek, ki ga bo dobila občina s strani RAS v letu 2013, za
sanacijo stare žage v Letušu.
Milan Šoštarič pa je pojasnil, da je na naslovu Braslovče 27 eno veliko neprofitno stanovanje. S
preureditvijo stanovanja in praznega podstrešja bi lahko pridobili 3 manjše stanovanjske enote. V
tej postavki so zajeti stroški izdelave projektne dokumentacije, ki je potrebna za sanacijo. Prav tako
je tu zajeta izdelava idejne zasnove možne preureditve praznih stanovanjskih prostorov v objektu
Letuš kulturni dom.
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Rudolf Žohar je izrazil željo krajanov Topovelj, da se v naselju Topovlje zgradi otroško igrišče, saj
je trenutno 10 mladih družin z otroci, kar predstavlja najmanj 20 otrok, ki nimajo prostora za igranje.
Odbor za okolje in prostor je zadevo že obravnaval in se pozitivno odzval na ta projekt, zato želi,
da se projekt nakupa zemljišča za igrišče uvrsti tudi v proračun za leto 2013. Dodal je še, da so
mladi krajani pripravljeni s svojim delom pomagati pri izgradnji igrišča.
Anton Repnik je dejal, da se moramo zavedati, da je denarja na razpolago vsako leto manj.
Prevetriti je treba šolske prevoze otrok. Problem bo po njegovem mnenju tudi predvidena prodaja
zemljišč in stanovanj, saj je zaradi finančne krize kupca težko najti. Zanima ga, kam gredo
planirana lastna sredstva, če ne uspemo na javnih razpisih.
Branko Ribizel je mnenja, da je proračun smelo pripravljen. Veseli ga, da se izvaja v Braslovčah
kar nekaj pomembnih investicij in v celoti podpira predlog proračuna.
Danilo Arčan je predlagal, da se čim prej skličejo odbori in komisije, kjer se po možnosti poiščejo
še kakšne skrite rezerve. Treba je imeti čim več izdelanih projektov na zalogi in slediti razpisom v
državi in evropskim razpisom za pridobitev nepovratnih sredstev.
Boštjan Kragl meni, da brez lastnih vložkov ne bomo spremenili proračuna. Omogočiti je treba
trajnostni razvoj in spremljati razvojno vizijo občine v smislu boljšega koriščenja dobrin, s katerimi
razpolagamo (voda, biomasa itd..)
Danica Tajnšek želi, da se prisluhne skromnim željam občanov glede urejanja mostov, bankin,
pločnikov itd. Veseli jo, da se končuje vodovod Podvrh in želi, da se projekt zaključi spomladi, da
ne bodo krajani poleti brez pitne vode. Še vedno pa opozarja na dva divja odlagališča v občini, ki
še nista sanirana.
Danijel Cokan ve, da so želje krajanov velike, vendar meni, da se je treba v občini razvojno
obnašati. Predvideti je treba denar za izdelavo čim več projektov, sicer bo šel razvoj prepočasi.
Sicer pa podpira proračun.
Župan je dejal, da bomo vse pripombe svetnikov preučili.
Dodal je še, da je oktobra 2002 občina Braslovče že sprejela osnutek Dolgoročnega razvojnega
programa občine, ki ga je pripravil ZOP Management consulting d.o.o. iz Ljubljane, kar pa po
njegovem mnenju ni več uporabno gradivo. Iz dokumenta je razvidno, da se bo bodoči razvoj
občine izvajal na treh razvojnih programih :
1. Rabi dediščine za turizem in druge programe
2. Širitvi delovnih mest in števila prebivalcev
3. Stalnem izboljševanju kakovosti življenja v občini.
Župan se je dogovoril z g. Bojanom Mažgonom - Palemit d.o.o. (svetovanje, raziskovanje in
izobraževanje) iz Maribora, da bo dne 4.12.2012 organiziral posvet s svetniki občine, o razvojnih
možnostih občine Braslovče v današnjem času.
Tu sta sejo zapustila Boštjan Kragl in Danijel Cokan, zaradi drugih obveznosti.
Vinko Drča je dejal, da je bil v preteklosti projekt CRPOV uspešno izveden, vendar ko je šlo za
finance, se je vse ustavilo. Problem pri realizaciji projekta so neurejene ceste in dovozi, nerešena
kanalizacija, prostorski akti…
Predlaga županu, da župani regij skupno nastopijo proti državi in zahtevajo poenostavitev
postopka pridobivanja gradbenih dovoljenj. V Avstriji namreč občine same izdajajo gradbena
dovoljenja, kar je mnogo hitrejši postopek, kot pri nas, kjer vodi postopke Upravna enota.
Zanima ga še postavka v proračunu »Podpora kmetijski dejavnosti – projekt remedia –hopsi« - kaj
je ta projekt. Odgovorili sta Helena Gajšek in Renta Marolt, da gre za evropski projekt, ki ga na
javni razpis prijavlja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec (cilj projekta je čisto okolje v
Spodnji Savinjski dolini, razbremenjenost ostankov polipropilenske vrvice, zagotovitev trajnostne
rabe kmetijskih tal z ohranitvijo njihove osnovne funkcije in lepa, urejena pokrajina).
Župan je dal besedo tudi predstavnicam krajevnih odborov.
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Marija Rančigaj, predsednica KO Gomilsko, je dejala, da niso prejeli odgovora na vprašanje glede
kanalizacije na Gomilskem, ki ga je postavil svetnik Beloglavc na prejšnji seji OS. Meni, da kraji
Gomilsko, Grajska vas in Zakl životarijo in da je premalo sredstev v proračunu namenjenih tem
krajem. Pohvalila je delo režijskega obrata na terenu, žalosti pa jo, da ne dobi odgovorov s strani
vodstva občine. Občina se sicer razvija, vendar so velike razlike med posameznimi kraji. Del
Grajske vas npr. sploh nima dovolj pritiska vode v vodovodnih pipah, šolske poti so neosvetljene,
sanacija doma krajanov na Gomilskem je vprašljiva, če ne bomo uspeli na razpisu, itd…
Urh Magda, podpredsednica KO Letuš, je dejala, da bo KO Letuš obravnaval predlog proračuna na
svoji seji že ta teden in povedal svoje mnenje in predloge.
Po končani konstruktivni razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP : Predlog proračuna Občine Braslovče za leto 2013 se daje v 15. dnevno javno
obravnavo.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov.
Vinko Drča je dal pismeno vlogo za ukinitev javnega dobra in menjavo zemljišč v k.o. Grajska vas.
Marko Balant je imel vprašanje glede volitev elektorjev. Župan je odgovoril, da občina Braslovče
letos v tem postopku ni sodelovala, ker je bil razpis volitev v državni svet v času, ko občinski svet ni
imel predvidene seje, kjer bi postopek volitev izpeljali.
Svetniki so dobili na mizo dolgoletni načrt ureditve in širitve pokopališč v občini Braslovče, ki ga je
pripravil Branko Cimperman, vodja režijskega obrata. Iz poročila izhaja, da je povprečno število
pokopov na leto naslednje :
pokopališče Braslovče : 25 -30
pokopališče Gomilsko : 5- 8 (letos 1)
pokopališče Šentrupert : 1 (letos 0)
Marko Balant je predlagal, da se to poročilo dopolni s podatki, kakšni so stroški, prihodki in
lastništvo zemljišč. Ti podatki naj se posredujejo odboru za gospodarstvo.
Glede dolgoročnega razvojnega načrta občine Braslovče iz leta 2002 pa je menil, da je le-ta
temeljil na nekih takratnih pokazateljih in da je dobra podlaga za nov razvojni načrt občine
Braslovče. Občina je ves ta čas sledila trem zastavljenim ciljem iz tega načrta. Prvi cilj je
gospodarska dejavnost občine. Ljudje morajo tudi sami nekaj prispevati k razvoju občine, saj meni,
da če bomo imeli dobre ideje, se bodo tudi investitorji našli.
Janez Štusej pa je menil, da je treba tržno nadgraditi že zastavljen program turističnih kmetij in
prodajo kmečkih izdelkov, ki so v naši občini zelo visoke kvalitete.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 18.40 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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