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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
4. redne seje, ki je bila dne 29.12.2010 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Arčan Danilo, Balant Marko, Cimperman Branko ml., Cokan Danijel, Drča Vinko,
Kragl Boštjan, Mikek Vekoslav, Ramšak Blaž, Repnik Anton, Ribizel Branko, Štusej Janez, Tajnšek
Danica, Turnšek Drago, Vasle Jure
Opravičeno odsoten svetnik : Filip Beloglavc
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Simona
Klokočovnik, Renata Marolt, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Tone Tavčar – sredstva javnega obveščanja, člani NO: Josip Ivanovič, Helena
Gajšek in Zora Groznik.
Ad 1
Župan je vse prisotne pozdravil in ugotovil, da je na seji prisotnih 14 članov občinskega sveta in se
seja lahko nadaljuje.
Ad 2
Na zapisnik 3. redne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 3. redne seje z dne 1.12.2010.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Imenovanje članov krajevnih odborov
6. Predlog proračuna občine Braslovče za leto 2011
7. Pobude in vprašanja svetnikov
Župan je predlagal, da se na dnevni red za 5. točko uvrsti dodatna 6. točka : »Imenovanje člana
skupščine JKP Žalec d.o.o. iz občine Braslovče«, šesta in sedma točka pa postaneta sedma in
osma točka dnevnega reda.
Svetnik Marko Balant pa je predlagal, da se umakne z dnevnega reda 5. točka – imenovanje
članov krajevnih odborov, ker po njegovem mnenju zbori občanov niso bili sklicani zakonito in
vabila niso bila objavljena na krajevno običajen način.
Župan je odgovoril, da je bilo obvestilo o zborih občanov za celotno območje občine Braslovče
poslano vsem gospodinjstvom v občini, bilo je objavljeno tudi v Informatorju, na zborih občanov pa
so krajani dajali predloge za člane krajevnih odborov. Zbori so se sklicali tudi zato, da bodo lahko
novoizvoljeni člani krajevnih odborov obravnavali predlog proračuna občine Braslovče za leto 2011.
Verica Kamin je dodala, da so bila vabila za zbore občanov po posameznih krajevnih odborih
obešena na oglasnih deskah po vsej občini, s predlaganim dnevnim redom : zbiranje predlogov za
člane krajevnih odborov. Zbori občanov res niso bili sklepčni, saj je na njih sodelovalo manj kot pet
odstotkov volivcev z območja občine, za katero je bil zbor sklican, vendar so se na njih izoblikovali
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predlogi za člane krajevnih odborov. Vsi predlagani kandidati za člane KO pa so podali pismene
izjave, da se s kandidaturo strinjajo.
Župan je dal na glasovanje: Ali se strinjate, da se na dnevni red uvrsti dodatna 6. točka –
imenovanje člana skupščine JKP Žalec d.o.o. iz občine Braslovče ?
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Župan je dal na glasovanje: Ali se strinjate, da se iz dnevnega reda črta 5. točka –
imenovanje članov krajevnih odborov ?
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 4 in PROTI 10 svetnikov.
SKLEP: Sprejme se dnevni red s predlagano dodatno 6. točko dnevnega reda.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
Na poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje ni bilo pripomb. Svetniki so prejeli na mizo poročilo
JKP Žalec d.o.o. o onesnaženju pitne vode na Vranskem ter odgovor Simbio d.o.o. glede
načrtovanega opremljanja z rumenimi zabojniki na območju občine Braslovče. Svetnik Drča Vinko
pa je vprašal, kdaj se načrtuje obisk tehničnega direktorja JKP Žalec d.o.o. na sejo občinskega
sveta.
Ad 5
Točko je obrazložila predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Danica
Tajnšek. Sprejet je bil
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče imenuje člane krajevnih odborov Braslovče, Letuš,
Parižlje – Topovlje, Trnava in Gomilsko, v naslednji sestavi :
KO BRASLOVČE :
1. Turnšek Ana, Zg. Gorče 12
2. Kokovnik Viktor, Dobrovlje 16
3. Čulk Boštjan, Male Braslovče 7
4. Marovt Jože, Braslovče 42
5. Turnšek Ivan, Preserje 1 a
6. Anzelc Ervin, Rakovlje 36
7. Omladič Iztok, Poljče 9
KO LETUŠ :
1. Stanko Omladič, Letuš 75
2. Štefan Dobnik, Podgorje 9
3. Anton Travner, Letuš 8
4. Polona Kuder, Letuš 64 a
5. Sandi Dobnik, Podgorje 9
6. Klemen Plaznik, Letuš 13
7. Anton Kusterbanj, Letuš 108 d
8. Franjo Volk, Letuš 119
9. Konrad Dobrajc, Letuš 133
10. Magda Urh, Letuš 127
11. Bogdan Trop, Letuš 56 c
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KO PARIŽLJE- TOPOVLJE :
1. Žolger Sabina, Parižlje 72 c
2. Marovt Ivan, Parižlje 39 c
3. Udrih Nika, Parižlje 11 b
4. Čremošnik Ida, Parižlje 25
5. Šporn Jolanda, Parižlje 20
6. Pongračič Dominik, Parižlje 38 b
7. Božič Vlado, Parižlje 16
8. Ramšak Franc, Parižlje 34
9. Marovt Jožef, Parižlje 69
10. Lipičnik Stanko, Topovlje 14 a
11. Emeršič Primož, Parižlje 38 f
KO TRNAVA :
1. Bruno Roter, Šentrupert 14 a
2. Karl Lebič, Šentrupert 25
3. Igor Košak, Orla vas 34 a
4. Januš Juhart, Orla vas 16
5. Matjaž Rožič, Trnava 26 a
6. Leonida Bončina, Trnava 45
7. Mitja Golob, Trnava 55
KO GOMILSKO :
1. Bogomir Andoljšek, Šmatevž 7 b
2. Marija Rančigaj, Gomilsko 10 a
3. Branko Đelagič, Šmatevž 21 b
4. Marko Vasle, Zakl 13
5. Karl Orožim, Gomilsko 71 c
6. Anton Rančigaj, Gomilsko 79
7. Božena Kosu, Grajska vas 3
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Točko je obrazložil župan. Svetnike je seznanil, da je bil dne 24.12.2010 sklican sestanek vseh
šestih županov občin Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče, Tabor in Vransko, v zvezi z delovanjem
JKP Žalec. Do 7. januarja 2010 se morajo imenovati novi člani skupščine JKP iz posameznih
občin, saj župani ne morejo biti več člani skupščine, zaradi novega zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Ur.list RS št. 45/2010), skupščina JKP Žalec pa mora biti sklicana do
14.1.2011. Predstavniki občin v skupščini naj bi bili ljudje, ki delovanje JKP že poznajo. Župan je
predlagal, da se za člana skupščine JKP Žalec imenuje Milan Šoštarič, direktor občinske uprave, ki
je bil že član nadzornega odbora v JKP in je z zadevami dobro seznanjen.
Navedeno točko je obravnavala tudi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na
današnji seji in predsednica komisije Danica Tajnšek je svetnike seznanila, da je komisija soglasno
sprejela sklep, da se imenuje za člana skupščine JKP Žalec Milan Šoštarič.
V razpravi je svetnik Marko Balant dejal, da je izbran najboljši kandidat, ki dobro pozna delovanje
JKP Žalec. Moramo se zavedati, da je JKP Žalec le upravljavec vodovoda in kanalizacije, lastnice
pa so šest spodnjesavinjskih občin. Milan Šoštarič naj zahteva od vodstva podjetja odgovore na
vsa vprašanja, ki se bodo porajala in naj o tem poroča občinskemu svetu.
Svetnik Vinko Drča je pričakoval, da bo imel občinski svet več manevrskega prostora za
imenovanje člana skupščine. Milana Šoštariča sprašuje, kako si predstavlja delovanje JKP Žalec in
svetuje, da se določijo prioritetne točke skozi štiriletni mandat članstva v skupščini. Meni, da je
obnova vodnih virov nujno potrebna.
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Svetnik Ribizel Branko podpira kandidaturo Milana Šoštariča in pričakuje, da bo sedaj občinski svet
dobil potrebne odgovore, ki jih je že večkrat zahteval od JKP Žalec.
Sprejet je bil
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče imenuje za člana skupščine JKP Žalec d.o.o.,
direktorja občinske uprave Milana Šoštariča, kot predstavnika občine Braslovče.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Milan Šoštarič se je zahvalil za zaupanje. Povedal je, da bo prenašal zahteve občine na skupščino
in da bomo skupaj izoblikovali program dela.
Ad 7
Točko je najprej obrazložil župan, nato pa Barbara Florjan Jelen, ki je podala zakonske podlage za
sprejem proračuna in prikazala predvidene prihodke proračuna v višini 5.033,157 EUR. Predvideni
odhodki znašajo 4.958,850 EUR. Proračun je uravnovešen.
Milan Šoštarič je obrazložil odhodke in predvidene investicije, oziroma dokončanje projektov, ki so
že v teku (ureditev igrišča v Parižljah, redno vzdrževanje cest, zimska služba, sanacija mostu v
Rakovljah in ceste Poljče- Parižlje, pločnik za pešce v Parižljah in Rakovljah, izgradnja javne
razsvetljave v določenih naseljih, izvedba krožišča v Malih Braslovčah, dokončanje kanalizacije na
območju občine, obnova kulturnega doma Braslovče in Gomilsko, itd…) Skušali bomo čim več
sredstev pridobiti iz razpisov, ki jih bo objavila država ali Evropska unija. Župan je dodal, da bodo
predlog proračuna obravnavali pristojni odbori in krajevni odbori, objavljen bo tudi na spletni strani
občine Braslovče. Svetnik Marko Balant je dejal, da ga moti, da danes ni obravnave proračuna.
Župan je odgovoril, da se danes proračun predloži in predstavi svetnikom, sledi pa 15. dnevna
javna obravnava. V tem času bodo sklicana delovna telesa občinskega sveta in krajevni odbori, ki
bodo obravnavali predlog proračuna in posredovali morebitne pripombe in predloge. Sprejet je bil
naslednji
SKLEP: Predlog proračuna občine Braslovče za leto 2011 se daje v 15. dnevno javno
obravnavo, do 13.1.2011.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
Župan ni dobil pred sejo nobene pisne pobude ali vprašanja.
Svetniki so dobili na mizo terminski načrt obravnave proračuna na odborih in komisijah, ki se
nanašajo na obravnavo predloga proračuna za leto 2011. Ker je imel svetnik Marko Balant
vprašanje glede sklica teh odborov, mu je bilo pojasnjeno, da bodo vsi odbori dobili vabila za seje,
tako kot vedno do sedaj.
Svetnik Vinko Drča je imel več vprašanj. Zanima ga, kdaj bo obnova vodnih virov in rezervoarja na
vodovodu, ki povezuje občino Tabor, Grajsko vas in Prebold.
Kako je s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za primarni kanal Gomilsko – Grajska vas – Kaplja
vas ? Imel je vprašanje glede izgradnje vodovoda Podvrh – Dobrovlje in možnosti pridobitve
sredstev preko javnega razpisa. Zanima ga, kaj je s sanacijo cest Gomilsko, Zakl, Šmatevž,
Grajska vas, po poplavah 2010. Želi tudi, da se dogovori sestanek na Ministrstvu za promet v zvezi
z izgradnjo krožišča na cesti Gomilsko – Rezana, saj želijo izvesti križišče, kar po njegovem
mnenju ni primerno in bi bila boljša rešitev izvedba krožišča.
Svetnik Marko Balant je vprašal, kdaj bo občinski svet izvedel razpravo o predlogu proračuna.
Župan je odgovoril, da v desetih dneh po opravljeni 15. dnevni javni obravnavi, kot določa 91. člen
poslovnika občinskega sveta.
Tu sta sejo zapustila za nekaj minut svetnika Marko Balant in Vinko Drča.
Svetnik Jure Vasle je povedal, da so na cesti pri mostu Zakl zelo velike jame in prosi, da naj se
vsaj zasilno zakrpajo, ker je ogrožena prometna varnost. Prav tako je potrebno urediti
odvodnjavanje v naselju Zakl pri mostu čez potok Trebnik pri domačiji Završnik, saj so tam velike
luže, ki tudi ogrožajo prometno varnost.
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Župan je svetnike seznanil, da se je sestal na prvi seji Nadzorni odbor in imenoval za predsednico
Gajšek Heleno.
Župan se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 17.45 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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