Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
22. redne seje, ki je bila dne 4.9.2013 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Arčan Danilo, Anzelc Ervin, Balant Marko, Beloglavc Filip, Cokan Danijel, Drča
Vinko, Kragl Boštjan, Mikek Vekoslav, Ramšak Blaž, Repnik Anton, Ribizel Branko, Štusej Janez,
Tajnšek Danica, Vasle Jure, Žohar Rudolf
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Renata
Marolt, Simona Klokočovnik, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Tone Tavčar in Ksenija Rozman – sredstva javnega obveščanja, Helena Gajšek –
NO, Janez Mazej, Simon Božič, Katja Esih, Gril-Kikelj arhitekti d.o.o.
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 21. redne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 21. redne seje z dne 19.6.2013.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Na zapisnik 2. dopisne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 2. dopisne seje z dne 19.7.2013.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje občinskega sveta
4. Potrditev predlaganega dnevnega reda
5. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
6. Razvojno tehnološki center za lesno predelavo »Sloles« v Šmatevžu
7. Najemna pogodba za objekt »Partizan« v Rakovljah
8. Predlog odloka OPPN za del območja urejanja PA 19 – Parižlje (Kamplin-Pentek)
9. Pregled delovanja Študijskega regijskega središča Celje
10. Poročilo o opravljeni notranji reviziji v Občini Braslovče za leto 2012
11. Poročilo NO o nadzoru ZR Občine Braslovče za leto 2012
12. Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Braslovče za leto 2013
13. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Braslovče za leto 2013
14. Informacija o zaključkih izredne seje odbora za kmetijstvo
15. Pobude in vprašanja svetnikov
Brez razprave je bil sprejet naslednji
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SKLEP: Sprejme se dnevni red v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Pri poročilu o realizaciji sklepov prejšnje seje, je svetnik Kragl imel vprašanje, zakaj občina
Braslovče ni uspela na razpisu za celovito sanacijo Doma krajanov Gomilsko. Župan je odgovoril,
da je omenjeni dom v etažni lastnini, kjer je večinski lastnik občina Braslovče, majhna deleža pa
imata tudi Pošta in Telekom, zato je bilo potrebno za obnovo pridobiti soglasje od obeh, Pošta pa
ga ni priložila. Sedaj bo občina pristopila k delni sanaciji objekta s sredstvi iz proračuna, naslednje
leto pa se bomo ponovno javili na razpis.
Boštjan Kragl je dodal, da bi bilo dobro razmisliti o dolgoročni viziji tega doma za potrebe šolstva.
Vinko Drča je pohvalil, da sta se zamenjali nadstrešnici na avtobusnem postajališču na Gomilskem.
Strinja pa se tudi s tem, da se opravi prostorska analiza POŠ, kar je že večkrat predlagal. Glede
OPPN za območje PA 14 – Žovneško jezero, meni, da bi bilo potrebno dogovoriti sestanek z
Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in ugotoviti, čemu to jezero služi. Filip Beloglavc je vprašal, ali
je idejna zasnova za primarni kanal Gomilsko – Kaplja vas – odsek Grajska vas – Gomilsko že
izdelana. Milan Šoštarič je odgovoril, da je že izdelana. Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 21. seje občinskega sveta s predlaganimi
pripombami.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Župan je svetnike seznanil z namenom firme LPC Gomilsko d.o.o., da bo revitalizirala območje
bivše firme Biva hiše v Šmatevžu in zgradila lesno predelovalni center na istem mestu. Občina je
zato pristopila k aktivnostim iz svoje pristojnosti in sprejela sklep o začetku priprave OPPN za to
območje, katerega v celoti investira sam investitor. Investitor je že pridobil gradbena dovoljenja za
rekonstrukcijo objektov sušilnice lesa, žage in ureditev okolice objektov z manipulacijskimi
površinami. Obeta se možnost odprtja 30-40 novih delovnih mest.
Istočasno pa potekajo pogovori o širši povezavi bodočega lesno predelovalnega centra z objektom
dvorca Štrovsenek s pripadajočim parkom in ustanovitvi Razvojno tehnološkega centra za lesno
predelavo »Sloles« s sedežem v objektu dvorca Štrovsenek v Šmatevžu. Kot sodelujoči začetni
partnerji nastopajo občine Savinjske regije, SAŠa, ORA d.o.o., Zavod slovenski les in LPC
Gomilsko.
Direktor firme LPC Gomilsko d.o.o., g. Janez Mazej, je še sam predstavil svojo vizijo podjetja in
dosedanje aktivnosti. Dejal je, da je s strani države pridobil 2,5 milijona eur za sofinanciranje
projekta. Razvojni center bi pokrival 5 subregij, 85 % bi bilo sofinanciranja s strani Evrope, 15 % pa
s strani občin. Ker je v neposredni bližini avtoceste, je idealna geostrateška in prometna lokacija, ki
zadošča najboljšim logističnim potrebam. S tem bi se tudi popolno revitaliziral trenutno zapuščen
objekt dvorca Štrovsenek s pripadajočim parkom. Sledila je razprava.
Vinko Drča je dejal, da ga veseli, da se bo oživil celoten kompleks v Šmatevžu, saj so krajani zelo
navezani na lesno industrijo, zato meni, da je treba investitorju pomagati kolikor se le da, da bo
uspel s sanacijo objektov. Marko Balant je dejal, da je bila to ena izmed boljših industrij v naši
občini in apelira na medije, da vest o oživitvi lesne industrije v občini Braslovče razširijo po
Sloveniji. Izrazil pa je kritiko glede državnih uradnikov, ki potrebujejo 8 mescev, da izdajo gradbeno
dovoljenje za tak projekt. G. Mazej je dejal, da je imel že za samo izdelavo OPPN in za pridobitev
vseh soglasij do sedaj ogromno stroškov.
Vinko Drča je predlagal, da se skliče sestanek s predstavniki kmetijsko gozdarske zbornice in
društva lastnikov gozdov ter občin in projekt predstavijo na regijskem svetu.
Ervin Anzelc je imel vprašanje glede referenc g. Mazeja, kakšen je delež nemškega podjetja, ali že
potekajo pogovori z lastnikom dvorca Štore Steel d.o.o. in ali bo to prvi razvojni center pri nas. G.
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Mazej je odgovoril, da je imel do leta 2008 žago v Šoštanju, delež nemškega podjetja je 26%, gre
za prvi takšen razvojni center, pogovori glede dvorca pa tudi že tečejo. Tudi Boštjan Kragl daje vso
podporo navedenemu projektu. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme posredovano informacijo in izraža
pozitivno stališče do nadaljnjih aktivnosti občine Braslovče pri ustanovitvi Razvojno
tehnološkega centra za lesno predelavo »SLOLES« v Šmatevžu.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Točko je razložil župan. Povedal je, da je občina v dogovoru z DTV Partizan že v letu 2012 in
ponovno v letu 2013 zbirala z javnim pozivom ponudbe za oddajo v najem objekta »Partizan« v
Braslovčah. Izmed treh prispelih vlog je komisija izbrala kot najprimernejšega ponudnika športnega
trenerja Simona Božiča iz Šempetra. Povedal je še, da smo pridobili tudi uporabno dovoljenje za
navedeni objekt.
G. Simon Božič je povedal, da se ukvarja s športom že 30 let, zadnjih 5 let profesionalno. Iskal je
objekt za šport za invalide in ga našel tu, v Braslovčah. V tem objektu bi bil lahko športni center za
odbojko in šport za invalide, mini in mala odbojka (9 – 13 let), rekreacija za občane, v avli pa bi
bile lahko razstave. Objekt je potreben temeljite prenove, saj je v zelo slabem stanju, zato meni, da
bi bilo potrebno za začetek vložiti vanj 80 do 90 tisoč EUR. Invalidi so zelo dobri športniki, saj
zasedajo 6. mesto na svetu v sedeči odbojki. Tudi društvo paraplegikov je zainteresirano za ta
objekt.
V razpravi je Boštjan Kragl dejal, da podpira projekt, predlaga pa, da bi bila v pogodbi tudi določba,
kot neka varovalka, da bo res prišlo do vlaganj.
Marko Balant je vprašal, ali je DTV Partizan seznanjen s pogodbo in dejal, da občinski Pravilnik o
oddajanju poslovnih prostorov v najem določa, da je 5 let najdaljša doba najema, zato ne more biti
najemna pogodba sklenjena za obdobje 20 let. Prav tako meni, da bi morala biti višina najemnine
napisana. Sporno se mu zdi, da najemnik v skladu s 14. točko najemne pogodbe lahko zahteva
povrnitev škode, če bi bila dejavnost najemnika ovirana s strani najemodajalcev.
Župan je dejal, da je DTV Partizan seznanjen in potrjuje navedeno pogodbo, strinja pa se, da bodo
vedno določeni pomisleki. Predlaga, da se vsako leto spomladi ustanovi komisija, ki z najemnikom
dogovori kakšne aktivnosti oz. posegi se bodo izvedli v določenem letu na objektu in to tudi
spremlja.

Vinko Drča je menil, da so pogoji za najemnika kar hud zalogaj. Predlaga, da se v 8. točki
najemne pogodbe opredeli, kakšne oglasne table naj bodo na zaščitni ograji iz mrež, da bo enoten
izgled vseh oglasnih panojev.
Ervin Anzelc je vprašal g. Božiča, ali bo nastopal kot fizična oseba ali kot društvo. Odgovor je bil,
da pogovori še tečejo in še ni dokončne odločitve.
Filip Beloglavc je dejal, da je objekt »Partizan« v zelo slabem stanju, zato bo najemnik potreboval
veliko finančnih sredstev, da ga bo obnovil.
Po razpravi, v kateri so svetniki predlagali, da se najemna pogodba še enkrat pregleda in popravi
oz. dopolni, je bi sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče se strinja s sklenitvijo najemnega razmerja za
objekt »Partizan« v Rakovljah. Najemna pogodba se posreduje občinskim svetnikom v
vednost na naslednji seji Občinskega sveta.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
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Točko je razložila Simona Klokočovnik. S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev Odloka o
prostorskem redu Občine Braslovče (Ur. l. RS, št. 46/2011) sprejme Občinski podrobni prostorski
načrt za del območja urejanja PA19 - Parižlje (Kamplin-Pentek), ki ga je izdelalo podjetje GRIL
KIKELJ arhitekti, d.o.o. Celje pod številko projekta OPPN 01/13, v avgustu 2013. Območje načrta
obsega zemljišče s parcelno številko 538/288 k.o. Spodnje Gorče, površina območja meri 735 m2.
Na ureditvenem območju se na zemljišču za gradnjo načrtuje individualna enodružinska
stanovanjska stavba. Območje bo opremljeno z vso potrebno prometno in komunalno
infrastrukturo. Objekt je sodobno zasnovan, z ravno zeleno streho in ravno streho s strešno folijo.
Dovoljena je gradnja arhitekturno kvalitetnega ter energetsko učinkovitega stanovanjskega objekta.
Objekt je po etažnosti P+1, nepodkleten, streha pritličnega dela objekta služi kot terasa bivalnih
prostorov nadstropne etaže. V postopku priprave OPPN so bile pridobljene vse smernice in vsa
pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora. Opozorila pa je svetnike, da je prišlo do tiskarske
napake v 8. členu odloka (peti odstavek, prva alinea : popravi se 80 cm na 100 cm) in doda se nov
26. člen, ki se glasi: »Pred izgradnjo stanovanjske stavbe se zemljišče komunalno opremi.
Rekonstrukcija oziroma razširitev dovozne občinske ceste se lahko izvede naknadno.« Omenjana
popravka so dobili svetniki v pismeni obliki na mizo. Podrobnejše je nameravano gradnjo predstavil
predstavnik podjetja GRIL KIKELJ arhitekti, d.o.o. Celje. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o OPPN za del območja urejanja PA
19 – Parižlje (Kamplin-Pentek) s predlaganimi popravki.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 9
Pregled delovanja Regijskega študijskega središča Celje (RŠS), je predstavila direktorica Katja
Esih. RŠS je javni zavod pristojen za razvoj terciarnega izobraževanja na območju Savinjske
regije, ustanovljen leta 2002 s strani 29 občin, regijske območne gospodarske zbornice Celje in
SŠGZ Velenje ter 6 območnih obrtno-podjetniških zbornic (Celje, Velenje, Šentjur, Mozirje, Laško,
Žalec). V zavodu so 4 zaposleni. V regiji je 5 javnih višjih strokovnih šol in 6 visokošolskih zavodov.
V študijskem letu 2012/2013 je vpisanih 5.600 študentov. RŠS je ustanovil tri samostojne
visokošolske zavode : Visoko šolo za
varstvo okolja s sedežem v Velenju, Visoko zdravstveno šolo s sedežem v Celju in Visoko
gospodarsko šolo s sedežem v Celju. Iz občine Braslovče je vpisanih 45 študentov v višješolske in
visokošolske študijske programe. Razvojni cilji RŠS so : razviti in ustanoviti manjšo univerzo (med
10.000 in 20.000 študenti), specializirano le na tistih znanstvenih in študijskih področjih, ki so
najbolj zanimiva in potrebna za regijo in njeno gospodarstvo in negospodarstvo ter razvoj regije.
Pozitivni učinki razvoja visokega šolstva v regiji so :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izboljšanje dostopnosti (in pravičnosti) do visokošolskega izobraževanja,
zmanjšanje odliva odličnih maturantov, ki študirajo v drugih regijah;
dvig izobrazbene strukture prebivalcev regije,
povečanje sodelovanja gospodarstva in okolja z znanstveno-raziskovalnimi in
visokošolskimi institucijami,
povečanje gospodarskega, tehnološkega in družbenega napredka regije,
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest za vrhunsko izobražene strokovnjake v
visokem šolstvu in drugi univerzitetni infrastrukturi,
zmanjšanje odliva visoko usposobljenega kadra,
povečanje možnosti vseživljenjskega učenja na visokošolski ravni,
povečanje dejavnosti mednarodnega sodelovanja.

Glavni vir prihodkov zavoda je sofinanciranje občin ustanoviteljic v skladu s Pogodbo o
medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih (delež Občine Braslovče je 0,82 %, na letni
ravni 1.592,62 EUR), del prihodka pa je zavod pridobil tudi iz projektov. Zavod je poslovno leto
2012 končal s presežkom prihodkov nad odhodki.
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Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme poročilo o delovanju JZ Regijskega
študijskega središča Celje.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 10
Poročilo o opravljeni notranji reviziji v Občini Braslovče za leto 2012 je na kratko obrazložila
Barbara Florjan Jelen. Revizor ABC revizija d.o.o. iz Ljubljane ni ugotovil večjih nepravilnosti na
revidiranih področjih, priporočila, ki jih je dal, pa bo občinska uprava upoštevala. Pripravlja se nov
Pravilnik o računovodstvu proračuna občine Braslovče. Marko Balant je imel vprašanje glede
osnovnih sredstev, zapisanih v poglavju 3.1.1. poročila. Odgovor je podala Barbara Florjan Jelen.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme poročilo o opravljeni notranji reviziji za
leto 2012 v občini Braslovče.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 11
Poročilo NO o nadzoru ZR Občine Braslovče za leto 2012 je podala predsednica Nadzornega
odbora Helena Gajšek. Nadzorni odbor ocenjuje, da je občina Braslovče sredstva, določena z
veljavnim proračunom za leto 2012 porabila smotrno in gospodarno, skladno s cilji in nameni,
določenimi z letnim proračunom in načrtom razvojnih programov, ki ga je sprejel Občinski svet
občine Braslovče za leto 2012.
Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme poročilo NO o nadzoru Zaključnega
računa Občine Braslovče za leto 2012.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 12
Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Braslovče za leto 2013 je na kratko obrazložila
Barbara Florjan Jelen. Povedala je, da se pripravlja nov zakon o financiranju občin in zakon o
davku na nepremičnine, ki razburja javnost, predvsem kmete. Občine lahko pričakujejo izpad
dohodkov tudi do 25 %. Rebalans proračuna občine Braslovče bo treba sprejeti v začetku oktobra
2013.
Marko Balant je vprašal, koliko imamo neplačanih računov. Barbara Florjan Jelen je odgovorila, da
občina redno plačuje vse račune in da do sedaj nimamo likvidnostnih težav. Sprejet je bil naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme polletno poročilo o izvajanju proračuna
Občine Braslovče za leto 2013.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 13
Predloge za podelitev priznanj Občine Braslovče za leto 2013, je obrazložila predsednica komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Danica Tajnšek. Do roka, ki je potekel dne
19.7.2013, je prispelo 13 pobud za podelitev priznanj. Pobude so poslali OOSDS Braslovče, OO
N.Si Braslovče, OO SLS Braslovče, KO Trnava, KO Parižlje - Topovlje, KO Letuš, PGD Braslovče,
Osnovna šola Braslovče, Športno društvo Trnava in Janez Štusej. Komisija je na svoji seji dne
21.8.2013 obravnavala posamično vse predloge kandidatov in o predlogih tudi glasovala. Po
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konstruktivni razpravi so člani komisije izločili štiri predloge kandidatov: dva predloga, ker sta
kandidata že prejela bronasto plaketo ter dva predloga, ker nista bila dovolj ali ustrezno
utemeljena. V skladu z Odlokom o priznanjih občine Braslovče (Ur.list RS št. 69/00, 116/03) je
komisija predlagala, da se podeli tri bronaste plakete, ena srebrna plaketa in naziv Častni občan
občine Braslovče. Zlata plaketa se letos ne podeli.
Župan občine Braslovče podeli častni znak občine Braslovče za leto 2013 :
-

Damijan Sorčan, Braslovče 43 a
Mladinska skupina Gomilsko, Gomilsko 35
Mežnarjeva domačija (Anton in Alenka Pinter, Miklavž 16, Tabor)
Ivo Gričar, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje

Občinski svetniki so nato glasovali o vsakem predlogu posebej. Sprejeti so bil naslednji :
SKLEP 1 : Občinski svet občine Braslovče podeli Bronasto plaketo z bronastim cekinom :
- Silva Goričar, Parižlje 46
- Boris Klokočovnik, Podvrh 62
- Zofija Trogar, Letuš 15 a
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
SKLEP 2 : Občinski svet občine Braslovče podeli Srebrno plaketo s srebrnim cekinom :
-

Društvo kmečkih žena Trnava –Gomilsko.

Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
SKLEP 3 : Občinski svet občine Braslovče podeli naziv Častni občan občine Braslovče :
-

Rudi Sedovšek, Rakovlje 34.

Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 2 svetnika.
Ad 14
Informacijo o zaključkih izredne seje odbora za kmetijstvo je predstavil predsednik odbora za
kmetijstvo Jani Štusej. Razvila se je precejšnja razprava okrog Žovneškega jezera – ali naj služi v
turistične namene ali za namakanje. Treba je bdeti nad nivojem vode, saj lahko predstavlja veliko
nevarnost za okoliške krajane. Ve se, da je koncesionar ARSO Celje, ki bi moral imeti nadzor nad
jezerom, pa ga nima. Vinko Drča je dejal, da se problemi glede namakanja vlečejo že od leta 1993.
Kmetje potrebujejo vodo, zato meni, da bi se več občin skupaj moralo prijaviti za sredstva iz
evropskih strukturnih skladov na podlagi Operativnega plana za izvajanje resolucije o strateških
usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020. Spodnja Savinjska dolina mora
nastopiti kot celota.
Marko Balant je dejal, da gre za zelo strokovne zadeve in da je naša dolgoročna strategija turizem.
Ne vemo, kaj piše v koncesijskih pogodbah, niti kakšne so njihove obveznosti. Meni tudi, da ni
prave organiziranosti med kmeti, zato tudi ne more priti do konkretnih odločitev.
Boštjan Kragl je povedal, da se Savinjska dolina v veliki meri preživlja s kmetijsko dejavnostjo.
Zaradi klimatskih sprememb so naša prodna tla izpostavljena čedalje večji suši, ki se bo še
stopnjevala. Logično je, da nujno potrebujemo namakanje. V Savinjski dolini imamo 3.900 ha
površin, od tega 1.500 ha hmeljišč, skupaj namakamo 1.400 ha površin. V naši občini imamo 1.100
ha njiv in vrtov, namakalni sistemi pa so na samo 650 ha površin. Iz Žovneškega jezera se trenutno
namaka cca. 300 ha površin v dolini. Potrebo bi bilo, da se namaka še preostalih 300 ha, ob
vzpostavitvi namakalnih sistemov. Za celotno namakanje v občini Braslovče bi tako potrebovali
približno 2.000.000 m3 vode.
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Žovneško jezero je bilo narejeno za potrebe zadrževanja vodnih špic, namakanja in ribogojstva.
Naša občina je prepoznala možnosti tudi v razvoju turizma, zato smo za to območje predvideli v
dolgoročnih prostorskih in razvojnih dokumentih površine za turizem.
Dejavnost namakanja in ribogojstva se izvaja na podlagi vodnih dovoljenj in se s pravilnim
upravljanjem ne izključujeta. Rešitve glede suše je potrebno iskati v racionalnem upravljanju, saj bi
lahko v pomladanskem času zajeli večjo količino vode in s tem omogočili namakanje na vseh
želenih površinah, vendar samo do maksimalne možne izpraznitve na višini 2,95 m pri iztoku,
določene s strani MKO. Potrebno se je dogovoriti o celostnih rešitvah : v povezavi z izgradnjo jezov
na Savinji, da dvignemo podtalnico in suša ne nastopi tako hitro in tako globoko, razmislimo o
novih virih – akumulacijskih zadrževalnikih ob vodotokih in povezavi le teh vodnih virov, da se
prelivajo, ali pa o možnostih črpanja vode iz podtalnice. Vsi ti ukrepi bodo potrebni, da zadovoljimo
potrebe po vodi v prihodnosti. Zato Boštjan Kragl predlaga, da se predlagani sklep 1 umakne in se
ga nadomesti s sklepom, da najprej občina pripravi razpravo s strokovno javnostjo vseh vpletenih
področij in skupaj dogovorimo rešitve, ki bodo zadovoljile vsem potrebam po vodi in nato
pristopimo k ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Podpira pa drugi sklep glede koordinacije županov.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče nalaga županu, da županom SSD predstavi in
predlaga na Koordinaciji županov SSD in Regionalnemu svetu, da takoj
začne z izdelavo projekta za namakanje kmetijskih površin v Spodnji Savinjski dolini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 15
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov.
Branko Ribizel je dal pismeno pobudo.
Janez Štusej je vzpostavil problem gradnje mrliške veže v Trnavi, ki se vleče že nekaj let, zato
prosi za pismeno stališče župana glede tega vprašanja.
Vinko Drča je dejal, da je pregledal strokovne podlage, ki jih je pripravil JKP Žalec za zavarovanje
območja vodovodnega zajetja Križnikov mlin, vendar je ugotovil, da je le 1/5 območja zajeta v tej
strokovni nalogi. Prosi, da občina Braslovče pismeno pozove Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, da
le-to odgovori, ali je bil sploh uveden postopek za sprejem uredbe o zavarovanju vodnega vira
Križnikov mlin in ostalih območij, na katerih so vodna zajetja.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 19.40 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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