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OBČINSKI SVET
ZAPISNIK
19. redne seje, ki je bila v sredo 27.02.2013, ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Jure Vasle (do 17.20), Blaž Ramšak, Vekoslav Mikek, Vinko Drča (od 17.45), Ervin
Anzelc, Filip Beloglavc, Marko Balant, Rudi Žohar, Tone Repnik, Danilo Arčan, Branko Ribizel, Boštjan
Kragl, Danica Tajnšek, Dani Cokan,
Opravičeno odsotni: Jani Štusej
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Simona Klokočovnik in Renata Marolt
Ostali prisotni: Helena Gajšek, Tone Tavčer, Katja Pavič, Bogomir Andoljšek, Matjaž Zakonjšek JKP
Žalec, Klemen Strmšnik Zavita d.o.o., Tone Vrtačnik Oikos d.o.o. Domen Novak, Miha Štrajhar in
Špela Ožir
AD 1)
Župan Branimir Strojanšek je uvodoma pozdravil prisotne in ugotovil, da je na seji prisotnih 13
svetnikov in da se seja lahko nadaljuje. Prisotne je še seznanil z dejstvom, da bo Danilo Arčan odslej
deloval kot samostojni svetnik, ker je od 14.1.2013 postal član Državljanske liste.
AD 2)
Župan je dal v razpravo zapisnik 18. seje občinskega sveta. Hkrati je povedal, da bodo odgovori na
vprašanja svetnika Vinka Drče pripravljeni do naslednje seje.
Marko Balant je predlagal, da so pisna vprašanja in pobude svetnikov v prihodnje sestavni del
zapisnikov.
Brez pripomb je bil sprejet naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 18. seje.
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 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 PA15 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah
(Acman, Pavšar)«, ki bi se umestila za točko 10 predlaganega dnevnega reda.
Brez pripomb je bil sprejet naslednji
SKLEP 1: Potrdi se predlagana razširitev dnevnega reda.
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
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4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje občine Braslovče (novelacija)
6. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje ZN Šmatevž (novelacija)
7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN PA26 – gospodarska cona
Trnava zahod
8. Pogodba o ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in vzdrževanju dela gospodarske
infrastrukture v skupni rabi
9. Imenovanje nadomestnega člana odbora za družbene dejavnosti
10. Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v občini Braslovče
11. Odlok o OPPN za del območja urejanja PA5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah
(Acman, Pavšar)
12. Informacija o aktivnostih izdelave sprememb in dopolnitev Prostorskega reda občine Braslovče in
Strategije prostorskega razvoja občine Braslovče
13. Pobude in vprašanja svetnikov
SKLEP 2: Sprejme se dnevni red v predlagani vsebini.
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 4)
Župan je dal v razpravo poročilo o realizaciji sklepov.
Boštjan Kragl je vprašal v kateri fazi je prijava na razpis za obnovo Doma krajanov Gomilsko.
Renata Marolt je povedala, je je bila vloga oddana v roku, sedaj pa čakamo na odgovor.
AD 5)
Obrazložitev programa opremljanja stavbnih zemljišč (POSZ) je podal Klemen Strmšnik iz podjetja
ZaVita d.o.o. Povedal je, da je bila novelacija POSZ potrebna z več vidikov. Na območju občine je bilo
v preteklih letih realiziranih nekaj večjih investicij v izgradnjo komunalne infrastrukture, poleg tega je
potrebno na podlagi novih podatkov registra nepremičnin popraviti podatke o neto tlorisnih površinah
objektov. Poleg tega so se spremenila nekatera zakonska določila s področja prostorskega
načrtovanja.
Simona Klokočovnik je k razlagi dodala, da nov odlok spreminja tudi način plačila komunalnega
prispevka. Povedala je, da bo odslej možno obročno odplačilo do 6 mesecev tudi v primerih
novogradnje. Dodana je tudi možnost izrednega znižanja komunalnega prispevka, ki ga bo na predlog
župana potrdil občinski svet.
Danilo Arčan je povedal, da je dokument na svoji zadnji seji obravnaval tudi odbor za okolje in prostor
ter gospodarsko infrastrukturo in ga v predlagani vsebini predlaga v sprejem občinskemu svetu.
Župan je predlagal, da se v skladu s 86. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Braslovče (Ur.l.
RS št. 105/12) odlok obravnava po skrajšanem postopku.
Brez razprave sta bila sprejeta naslednja sklepa:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Braslovče sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Braslovče po
skrajšanem postopku.
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Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
SKLEP 2: Občinski svet Občine Braslovče sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Braslovče v
predlagani vsebini.
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 6)
Obrazložitev k tej točki je podal Klemen Strmšnik iz podjetja ZaVita d.o.o. Povedal je, da bo zaradi
upoštevanja dejanskih stroškov, ne več projektantskih ocen, in zaradi sprememb v rešitvah izvedbe
komunalne opreme komunalni prispevek v prihodnje na tem območju nižji.
Jure Vasle je vprašal, ali bodo tisti, ki so plačali višji komunalni prispevek, dobili razliko nazaj?
Klemen Strmšnik je odgovoril, da ni nobene pravne podlage, ki bi občini nalagala, da mora to razliko
vrniti.
Jure Vasle je v nadaljevanju vprašal, ali lahko občina ta denar zadrži?
Klemen Strmšnik je odgovoril, da je ta nastala razlika posledica spremenjenih razmer, ki veljajo v
gradbeništvu. Upoštevati je potrebno, da so se razmere v gradbeništvu od leta 2008 pa do danes
bistveno spremenile. Cene so bile leta 2008 bistveno višje kot so danes, zato je danes situacija za
plačnike komunalnega prispevka ugodneje. Čez nekaj let je pričakovati, da bo situacija ravno
nasprotna.
Župan je predlagal, da se v skladu s 86. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Braslovče (Ur.l.
RS št. 105/12) odlok obravnava po skrajšanem postopku.
Po kratki razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Braslovče sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje ZN Šmatevž po skrajšanem
postopku.
Glasovanje: prisotnih 11 svetnikov; ZA je glasovalo 11 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
SKLEP 2: Občinski svet Občine Braslovče sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje ZN Šmatevž v predlagani
vsebini.
Glasovanje: prisotnih 11 svetnikov; ZA je glasovalo 11 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 7)
Obrazložitev k tej točki je podal Tome Vrtačnik iz podjetja OIKOS d.o.o. Program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje OPPN PA26 – gospodarska cona Trnava Zahod je osnova za opremljanje
stavbnih zemljišč na območju tega OPPN in podlaga za odmero komunalnega prispevka.
Program opremljanja za območje OPPN PA26 je obravnaval tudi odbor za okolje in prostor, ki
predlaga občinskemu svetu, da sprejme odlok v predlagani vsebini.
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Župan je predlagal, da se v skladu s 86. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Braslovče (Ur.l.
RS št. 105/12) odlok obravnava po skrajšanem postopku.
Po kratki razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Braslovče sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PA26 – gospodarska cona
Trnava zahod po skrajšanem postopku.
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
SKLEP 2: Občinski svet Občine Braslovče sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PA26 – gospodarska cona
Trnava zahod v predlagani vsebini.
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 8)
Poročilo je podal Matjaž Zakonjšek JKP Žalec. Povedal je, da se je po razdružitvi bivše Občine Žalec
lastniško komunalne infrastrukture med nove občine razdelilo po teritorialnem principu. Izjemi sta
dolinski kolektor in ČN Kasaze, katerih lastništvo se je uredilo s ključem B1.
S pogodbo se predlaga, da se za del komunalne opreme, ki povezuje več občin, uredi solastništvo.
Predložena pogodba bi uredila solastniška razmerja na transportnem vodu, ki povezuje občine
Vransko, Tabor in Braslovče, ter občine Tabor, Braslovče in Prebold. Občina Braslovče bi postala
solastnik teh vodovodov na podlagi ugotovljene porabe vode na območju občine Braslovče v zadnjih
treh letih. Posledično se bo za občane občine Braslovče povečala omrežnina.
Boštjan Kragl podpira ureditev lastniških razmerij na transportnih vodih. Vprašal pa je, ali obstaja
dolgoročni program zagotavljanja pitne vode?
Matjaž Zakonjšek je povedal, da je država z uredbo predpisala izdelavo operativnih programov
izgradnje vodovodnih sistemov. Ti operativni programi pa izhajajo iz nacionalnega programa, ki določa
vrstni red izgradnje vodovodov podobno kot na področju izgradnje kanalizacijskega sistema z
aglomeracijami.
Filip Beloglavc je vprašal kakšne so kapacitete obstoječih vodov za priključevanje novih porabnikov?
Matjaž Zakonjšek je povedal, da je vode količinsko dovolj, tudi cevi so z vidika dimenzij zadostne. Z
izgradnjo vodovoda Zaplanina v občini Vransko pa bi bila problematika oskrbe z vodo rešena za
prihodnjih 20 let.
Boštjan Kragl je vprašal kakšne so izgube na sistemu.
Matjaž Zakonjšek je povedal, da se izgube gibljejo med 30 in 35%. Največje izgube se pojavljajo na
starih ceveh.
Na tem mestu (17.20) je sejo zapustil Jure Vasle.
Filip Beloglavc je zaprosil za podatek o dolžini vodovoda po območju občin Tabor in Vransko.
Matjaž Zakonjšek: JKP bo pripravilo podatke o dolžini vodovoda v Taboru in na Vranskem, prav tako
tudi podatke o tem, kateri objekti so predmet pogodbe in katera zajetja.
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Boštjan Kragl je vprašal kakšen je plan obnov vodovodnega sistema zaradi zmanjševanja izgub?
Matjaž Zakonjšek je povedal, da se trenutne izgube, ki so posledica okvar odpravljajo sproti. Te
okvare se veliko lažje odpravljajo na primarnih vodih, kjer se zaradi večjih izgub okvara hitreje opazi.
Na sekundarnih vodih je to nekoliko težje. So pa stalne izgube povezane s starostjo sistema. Te pa je
možno odpraviti le z obnovo obstoječih sistemov, za kar pa se morajo zagotoviti sredstva v občinskih
proračunih.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče daje soglasje k pogodbama o ureditvi lastništva,
upravljanju, obnavljanju in vzdrževanju dela gospodarske javne infrastrukture v skupni rabi.
Glasovanje: prisotnih 12 svetnikov; ZA je glasovalo 12 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 9)
Obrazložitev k tej točki je podala predsednica komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
Danica Tajnšek. Povedala je, da je stranka SDS zaradi nesodelovanja na sejah Odbora za družbene
dejavnosti predlagala razrešitev Francija Tajnška in na njegovo mesto predlaga Rudolfa Žoharja.
Marko Balant je v imenu predlagatelja povedal, da je bilo v postopku upoštevno določilo poslovnika, ki
pravi, da lahko predlagatelj zamenja člana delovnega telesa, če se ne udeleži treh zaporednih sej.
Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče zaradi neudeležbe na sejah Odbora za družbene
dejavnosti razreši Francija Tajnška in za nadomestnega člana imenuje Rudolfa Žoharja.
Glasovanje: prisotnih 12 svetnikov; ZA je glasovalo 12 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 10)
Obrazložitev k tej točki je podal Danilo Arčan, predsednik odbora za okolje in prostor. Povedal je, da
plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Braslovče sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so
kriteriji po katerih se določa prioritetni vrstni red za obnovo cest, v drugem delu pa je nabor predlogov
posameznih KO.
Župan je povedal, da je zelo pomembno, da se kot kriterij upošteva tudi pripravljenost občanov za
sodelovanje. To pomeni, da bodo imele prednost tiste ceste, pri katerih bodo občani pripravljeni
brezplačno odstopiti morebitna zemljišča, ki bi bila potrebna za obnovo ceste.
Branko Ribizel je predlagal, da bi se podoben program izdelal tudi za sanacijo hudournikov, zaradi
katerih nastopijo težave ob vsaki obilnejših padavinah.
Danica Tajnšek je pri pregledu nabora predlogov ugotovila, da med predlogi ni odcepa Podbregar –
Žovneško jezero. Prosi, da se med predloge doda tudi ta odsek v dolžini cca 50 m, ki je v zelo slabem
stanju. Hkrati prosi tudi za signalizacijo za omejitev obremenitve tamkajšnjega mostu.
Na tem mestu se je seje udeležil Vinko Drča (17.45).
Simona Klokočovnik predlaga, da se sprejme predlagani plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest z
dopolnitvijo, ki jo je predlagala svetnica Danica Tajnšek. Hkrati je povedala, da se je po poslanem
gradivu ugotovila tudi napaka pri navedbi ceste v KS Gomilsko in se mora na predlog Vinka Drča
popraviti tudi ta napačna navedba, in sicer gre za cesto v naselju Grajska vas, na relaciji Novak-
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Šmiglova zidanca, v dolžini 1100 m, kategorizirane ceste kot JP, občinsko lastništvo, opis del ostaja
isto, vrednost del je ocenjeno na 140.800 €.
Na vprašanje oziroma pobudo Danice Tajnšek pa še pove, da bo v prihodnjih mesecih Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravil ogled stanja prometne signalizacije in predlagal
spremembe postavitve prometne signalizacije tudi na predlaganem odseku.
Filip Beloglavc je predlagal, da se pripravil predlog upoštevajoč kriterije, ne pa nabor vseh predlogov,
ki se mu zdi kot priloga nesmiseln.
Marko Balant je na ta predlog odvrnil, da je prioritetne obnove izmed predlogov potrdi občinski svet z
vsakoletnim proračunom.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest
Občine Braslovče s predlagano dopolnitvijo.
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 11)
Obrazložitev k tej točki je podala Simona Klokočovnik. Povedala je, da se OPPN – vikend naselje ob
Savinji v Malih Braslovčah izdeluje na pobudo dveh investitorjev. Postopek je bil voden v skladu z
zakonom, v postopku so bile pridobljene vse smernice in izvedena javna obravnava. V tednu po
pripravi gradiva smo pridobili še zadnja soglasja in da investitorjema ne bi bilo potrebno čakati do
naslednje seje, smo predlog OPPN dodatno uvrstili na dnevni red te seje.
Marko Balant je vprašal kdo vrši vlogo komunalnega nadzornika, ki je omenjen v 30. Členu?
Simona Klokočovnik je povedala, da je to komunalni inšpektor.
Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del območja urejanja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Acman,
Pavšar) v predlagani vsebini.
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 12)
Obrazložitev je podal župan. Povedal je, da so svetniki dobili pisno informacijo o aktivnostih v zvezi s
postopkom sprememb in dopolnitev Prostorskega reda občine Braslovče in Strategije prostorskega
razvoja občine Braslovče.
Boštjan Kragl je predlagal, da se zaradi pomembnosti ta informacija kot posebna točka obravnava na
naslednji seji občinskega sveta.
Marko Balant meni, da informacija zadostuje in da posebna obravnava na seji ni potrebna.
Župan je dal na glasovanje naslednji
SKLEP: Informacija o aktivnostih v zvezi s postopkom sprememb in dopolnitev Prostorskega
reda občine Braslovče in Strategije prostorskega razvoja občine Braslovče se sprejme v
predloženi vsebini in se kot posebna točka ne obravnava na naslednji seji.
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Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA so glasovali 9 svetniki, PROTI 4 svetnikov
AD 13)
Svetnika Vinko Drča in Rudolf Žohar sta podala pisni vprašanji, ki sta priloga tega zapisnika.
Župan se je prisotnim zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 18.20 uri.
Zapisala:
Renata Marolt

Branimir Strojanšek
ŽUPAN

