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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
5. redne seje, ki je bila dne 19.01.2011 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Arčan Danilo, Balant Marko, Beloglavc Filip, 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
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Simona
Klokočovnik, Renata Marolt, Verica Kamin.
Ostali prisotni: člana NO : Josip Ivanovič, Helena Gajšek, Ivan Marovt (KO Parižlje – Topovlje),
Anton Travner (KO Letuš), Viktor Zorec.

Ad 1
Župan je vse prisotne pozdravil in ugotovil, da je na seji prisotnih vseh 15 članov občinskega sveta
in se seja lahko nadaljuje.
Ad 2
Na zapisnik 4. redne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 4. redne seje z dne 29.12.2010.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Imenovanje nadomestnega člana krajevnega odbora Parižlje - Topovlje
6. Splošna razprava o predlogu proračuna občine Braslovče za leto 2011
7. Pobude in vprašanja svetnikov
Župan je svetnike seznanil s sklepom Vlade RS o izdaji Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje
urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno
cesto od priključka na avtocesti A1 Šentilj – Koper pri Šentrupertu do priključka Velenje jug.
Navedena uredba je bila objavljena v Ur.listu RS št. 2/2011, z dne 10.1.2011. Prav tako jih je
seznanil z mnenjem Komisije za preprečevanje korupcije glede imenovanja župana v skupščino
javnega podjetja. Oba dokumenta so svetniki prejeli na mizo.
Svetnik Vinko Drča je predlagal, da se na dnevni red naslednje seje uvrsti točka glede imenovanja
člana skupščine JKP Žalec d.o.o., kjer se doreče ali bo to župan ali Milan Šoštarič.
Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se dnevni red v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
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Ad 4
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 4. seje občinskega sveta.
Ad 5
Točko je obrazložil župan. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče imenuje Hribernik Miroslavo, Topovlje 13 a, za
nadomestnega člana krajevnega odbora Parižlje – Topovlje (namesto Ramšak Franca,
Parižlje 34).
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Župan je uvodoma povedal, da je proračun občine pogojni, saj je vezan na javne razpise, kamor se
je občina prijavila in še ne vemo ali bomo uspešni ali ne. Realizacija postavk bo vidna šele marca.
Novih zadolževanj ni, projekti se nadaljujejo iz prejšnjih let. Proračun je uravnotežen. Rdeča nit je
realizacija projektov, kot so kanalizacija, čistilna naprava, kulturni dom Braslovče, trgovsko
poslovna cona v Braslovčah, kulturni dom Gomilsko, krožišče Male Braslovče, obrambni stolp
Žovnek. Postavke so procentualno enake kot do sedaj. Naslednje leto pa mora biti proračun
drugačen, saj bo župan ocenjeval upravičenost določenih postavk.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali vsi svetniki.
Janez Štusej je menil, da je proračun razvojno naravnan, nadaljujejo se vsi projekti iz preteklega
leta. Bodoča industrijska cona v Trnavi je velikega pomena za razvoj celotne občine Braslovče.
Moti ga slabo sodelovanje z agencijo za okolje, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, ki jih ima na
terenu. Občina lahko sodeluje pri različnih državnih projektih na področju kmetijstva. Opozoril pa je
tudi na slabo stanje povezovalne ceste v Letušu (zaselek Roje).
Jure Vasle pogreša dolgoročni plan občine. Z lobiranjem bi morali dobiti čim več državnih sredstev.
Poziva tudi na pravično razdelitev sredstev društvom v občini, glede na njihovo aktivnost.
Blaž Ramšak meni, da je premalo sredstev namenjenih za kmetijstvo. Opozoril je tudi na slabo
stanje cest na Dobrovljah, saj je še kar precej makadamskih cest na tem območju.
Vinko Drča je dejal, da je bilo veliko projektov uspešno realiziranih. Potrebno je večje sodelovanje
občine z različnimi Ministrstvi in Razvojno agencijo v Celju ter se prijavljati na razpise. Dobrovlje
potrebujejo izgradnjo javnega vodovoda. Opozoril je še na nekatere potrebne investicije : obnova
vodnih virov Tabor, javna razsvetljava Grajska vas – Gomilsko (šolska pot), povezava primarnega
kanala fekalnih vod Gomilsko – Grajska vas – Kaplja vas, obnova vodovoda Tabor – Grajska vas –
Prebold, dokončanje meritve cest Gomilsko – Grajska vas, izgradnja ograj pri obnovi cest v Grajski
vasi. Sprašuje kako je s sanacijo cest in vodotokov po neurju september 2010. Pri obnovi križišča
Grajska vas – Gomilsko predlaga, da se uredi krožišče in ne semaforizirano križišče.
Vekoslav Mikek je predstavil pripombe krajevnega odbora Letuš. Meni, da je Letuš prezrt in da kraj
stagnira. Potrebna je nujna sanacija gospodarskega poslopja – stare žage pri kulturnem domu v
Letušu, nadaljevati s projektom izgradnje pločnika (faza 4), zaključiti projekt obnove mejnih
znamenj in odpis cest na levem bregu Savinje, dokončati asfaltiranje ceste Škruba – Arlič v razdalji
cca 300 metrov, dokončati obnovo kulturnega doma Letuš, asfaltirati cesto v Podgorju na relaciji
Kompošt – Podgoršek, dokončati projekt izgradnje javne razsvetljave Letuš levi breg Savinje,
postaviti več ekoloških otokov v Letušu in v proračunu predvideti sredstva za sanacijo divjih
odlagališč.
Drago Turnšek meni, da je premalo sredstev namenjenih za vzdrževanje cest, urejanje bankin in
predlaga, da se opravi kategorizacija cest, saj jih je v občini še veliko v privatni lasti.
Filip Beloglavc se strinja z Vinkom Drča. Meni, da je premalo sredstev namenjenih za izdelavo
projektov in prijave na razne razpise. Nujna je priprava projekta kanalizacije na Gomilskem. Vrtci in
šole so polne, treba bo pripraviti tudi projekte za razširitev šole in vrtca. Kulturni dom Gomilsko
mora postati energetsko varčen objekt, če želimo pridobiti sredstva na javnem razpisu.
Marko Balant meni, da proračun temelji na starih projektih. Zastaviti je treba 4 letni program. Ta
proračun je preveč potratno naravnan. Predlaga, da se za širitev šole in vrtca v Braslovčah pridobi
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zemljišča od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je lastnik parcel in meji na OŠ Braslovče. Prav
tako naj se pridobijo zemljišča od SKZG RS za dovozne ceste v industrijski coni Trnava. Potrebno
je kupiti zemljišče, na katerem je igrišče v Trnavi in je v privatni lasti. Nujno je treba naročiti načrte
za manjkajočo kanalizacijo v občini. Predlaga, da se skliče razvojna konferenca.
Branko Cimperman je opozoril na slabo vodooskrbo v občini. Želi, da se postavi plezalna stena v
telovadnici OŠ in da se nujno prenovi spletna stran občine Braslovče.
Anton Repnik je dejal, da je potrebno veliko delati na različnih projektih. Opozoril je na potrebno
sanacijo brežine ob Savinji, na slabo stanje povezovalne ceste Topovlje – Parižlje in na ureditev
priključka ceste ob Savinji ne regionalno cesto v Parižljah.
Branko Ribizel meni, da je predlog proračuna pregledno napisan. Sredstva, namenjena delovanju
društev, so premajhna že za samo osnovno delovanje. V bodoče je potrebno nameniti več sredstev
za razvoj športne in kakovostnejše kulturne dejavnosti v občini, kjer naj bi se finančna sredstva
odmerjala tudi glede na opravljene dejavnosti in uspehe posameznih društev. Vsekakor pa v danih
razmerah proračun podpira. Določene smernice so dobro zastavljene, saj omogočajo nadaljevanje
zastavljenih projektov celotne občine. Potrebno pa je dosledno slediti razpisom za pridobivanje
evropskih sredstev in se pravočasno prijavljati na razpise.
Danilo Arčan je dejal, da je že svetniška skupina SD pripravila pripombe na proračun, ki so bile
posredovane na občino. Zavzema se za dolgoročni celostni proračun. Razprava se bo opravila tudi
na drugem branju proračuna, ko bo znano, katere pripombe so se upoštevale in katere ne.
Boštjan Kragl želi, da je proračun bolj razvojno naravnan. Zaveda se, da je potreb veliko, zato bo
potrebno povečanje proračuna.
Danica Tajnšek je opozorila na ponovna divja odlagališča, ki se pojavljajo na območju občine. Velik
problem je tudi Žovneško jezero, katerega okolica je zelo onesnažena.
Danijel Cokan je pričakoval razpravo o številkah proračuna. Podpira pobude, da se izdela načrt
razvojnih programov za naslednja leta.
Župan je dejal, da se bo občina prijavljala na razpise, ki bodo realno izvedljivi. Veliko se dela na
področju šol, strinja se, da mora biti tudi načrt razvojnih programov dolgoročen.
Milan Šoštarič je dejal, da so vsi predlogi tehtni in pozitivni, sprejemljivi in izvedljivi, vendar je to
odvisno od raznih Ministrstev. Strinja se, da se izdela čim več projektov v načrtu razvojnih
programov in da se premakne tudi na področju razvoja turizma, za kar do sedaj ni bilo možnosti.
Predlog proračuna so obravnavali tudi pristojni odbori in krajevni odbori ter podali svoje pripombe
in predloge. Naredila se bo analiza vseh prejetih pobud. Poskušali jih bomo čim več upoštevati.
Vinko Drča je dejal, da so v prejšnjem mandatu preko političnih strank uspešno vnesli razvojne
programe v proračun. Sprašuje ali potekajo na ravni države pogovori preko političnih strank o
načinu razdeljevanja sredstev za občino Braslovče. Koliko bo občina Braslovče dobila odškodnine
za 3. razvojno os, ki bo potekala po območju naše občine ? Zaradi zadrževalnikov vode se bo
uničilo 285 ha kmetijskih zemljišč v občini – kaj bo občina dobila v zameno ? To je stvar politike,
zato je treba povabiti čim več ministrov v našo občino in jim razložiti probleme, ki nas tarejo.
Župan je menil, da je to stvar vseh nas, zato je predlagal, da se predsedniki političnih strank, ki so
tudi zastopani v občinskem svetu redno sestajajo z županom in se dogovorijo o vseh pomembnih
zadevah.
Marko Balant je dejal, da politiko občine vodijo politične stranke in župan. Gre za strateške cilje
občine.
Po razpravi sta bila sprejeta dva sklepa :
1. SKLEP : Občinski svet občine Braslovče nadaljuje postopek sprejemanja predloga
proračuna občine za leto 2011.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
2. SKLEP : Člani občinskega sveta občine Braslovče lahko predložijo k predlogu proračuna
pisne pripombe in predloge do 31.1.2011, z upoštevanjem pravila o ravnovesju med
prejemki in izdatki.
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Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov.
Svetniki so dobili na mizo terminski načrt obravnave in sprejemanja proračuna za leto 2011.
Svetnik Marko Balant je imel vprašanje, zakaj občinski svetniki niso dobili vabil za seje krajevnih
odborov, kar je bila praksa preteklih let in kdo na občini bo neposredno zadolžen za delo s KO, ki
bo tudi posredoval in prevzemal njihovo pošto ter zapisnike sej. Župan je odgovoril, da je za
krajevne odbore zadolžen podžupan Anton Repnik.
Svetnik Marko Balant je ponovno vložil dopis – pisno vprašanje v zvezi z onesnaženjem
vodovodnega sistema in ga naslovil na odbor za okolje in prostor ter na župana in pričakuje pisni
odgovor, če je bil odgovor JKP celovit in zadosten glede na nevarnost ponovnega onesnaženja.
Hkrati daje pobudo za umestitev posebne točke na dnevni red seje sveta, na kateri bi obravnavali
vprašanje odgovornosti upravljavca vodovoda pri tem onesnaženju, potreben razvoj vodovodnega
sistema za občino Braslovče in podaljšanje koncesijske pogodbe za upravljanje z vodovodom in
kanalizacijo za naslednje obdobje.
Sprašuje še, kakšno je stališče občine do umestitve hitre ceste. Župan mu je odgovoril, da je
stališče še vedno tako, kot ga je zavzel občinski svet v prejšnjem mandatu.
Svetnik Jure Vasle je povabil svetnike, da se udeležijo dobrodelnega koncerta, ki bo dne 23.1.2011
ob 16. uri v OŠ Braslovče.
Svetnica Danica Tajnšek želi, da se nujno postavijo obcestne oznake, oziroma kažipoti s hišnimi
številkami na vseh odcepih za Podvrh, saj so prebivalci na tem območju zelo razseljeni in
nepoznavalci zaselka ne morejo najti določeno osebo ali hišno številko. Sprašuje, kdo je
upravljavec Žovneškega in Braslovškega jezera, saj je okolica Žovneškega jezera zelo
onesnažena z odpadki. Upravljavec bi moral poskrbeti vsaj za namestitev košev za smeti. Ribiči
samo poberejo na tone rib, za sabo pa pustijo umazanijo. Odgovor je bil, da ima ribiška družina
koncesijo na Braslovškem jezeru, upravljavec Žovneškega jezera pa je Nivo d.d.
Svetnik Branko Ribizel je dal pismeno opozorilo, da je na območju Podvrha začelo polzeti
zemljišče na dveh lokacijah. Na prvem delu polzi zemljišče na pobočju ob cesti in ogroža cesto ter
nad njo na bregu postavljeno hišo, last Strnad Dorija. Drugo polzeče zemljišče pa je tudi v tem delu
Podvrha pri Plaznikovih.
Župan se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 18.00 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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