Občina BRASLOVČE
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Tel.: (03) 703 84 00, Faks: (03) 703 84 10
e-pošta:obcina@braslovce.si

OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
9. redne seje, ki je bila dne 07.09.2011 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Arčan Danilo, Balant Marko, Beloglavc Filip, Cokan Danijel, Mikek Vekoslav,
Repnik Anton, Ribizel Branko, Štusej Janez, Tajnšek Danica, Turnšek Drago, Kragl Boštjan (se je
seje udeležil pri točki 10)
Opravičeno odsotni svetniki : Drča Vinko, Ramšak Blaž, Vasle Jure, Žohar Rudolf
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Renata
Marolt, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Tone Tavčar in Bojana Avguštinčič – sredstva javnega obveščanja, Helena Gajšek
– NO, Ervin Anzelc – KO Braslovče

Ad 1
Župan je vse prisotne pozdravil in ugotovil, da je na seji prisotnih 10 občinskih svetnikov in da se
seja lahko nadaljuje.
Ad 2
Na zapisnik 8. redne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 8. redne seje z dne 15.06.2011.
Glasovanje: Prisotno 10 svetnikov, ZA je glasovalo 10 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Poročilo o notranjem revidiranju poslovanja občine Braslovče za leto 2010
6. Poročilo NO o nadzoru ZR občine Braslovče za leto 2010
7. Polletno poročilo o izvajanju proračuna občine Braslovče za leto 2011
8. Obravnava predlogov za podelitev priznanj občine Braslovče za leto 2011
9. Osnutek pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem – 1. branje
10. Osnutek pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom
stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad in streh v starem trškem jedru Braslovč
– 1. branje
11. Seznanitev občinskega sveta z zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o
prostorskem redu Občine Braslovče (Ur.list RS št. 46/11)
12. Pobude in vprašanja svetnikov
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se dnevni red v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 10 svetnikov, ZA je glasovalo 10 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
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Poročilo o realizaciji sklepov 8. seje občinskega sveta je župan dopolnil z novico, da se je že izvedla
uvedba v delo pri izgradnji komunalne opreme na območju Terase III. in da je izbran za izvajanje nadzora
pri izvajanju gradbenih del na objektu gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno dobro na območju
OPPN PA 9 – Rakovlje Terasa III. g. Šketa Slavko.
Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 8. seje občinskega sveta v predlagani
vsebini.
Glasovanje: Prisotno 10 svetnikov, ZA je glasovalo 10 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Župan je na kratko povzel poročilo o notranjem revidiranju poslovanja občine Braslovče za leto
2010, ki ga je opravila državna notranja revizorka Brigita Frlin Novak. Na poročilo ni bilo pripomb,
zato je bil sprejet
SKLEP : Sprejme se poročilo o notranjem revidiranju poslovanja občine Braslovče za leto
2010, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 10 svetnikov, ZA je glasovalo 10 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa občine Braslovče za leto 2010 je obrazložila
predsednica NO Helena Gajšek. Na poročilo ni bilo pripomb ali dodatnih vprašanj, zato je bil
sprejet
SKLEP : Sprejme se poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa občine Braslovče
za leto 2010, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 10 svetnikov, ZA je glasovalo 10 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Poročilo o izvrševanju proračuna občine Braslovče v prvem polletju 2011 je obrazložila Barbara
Florjan Jelen. Prihodki so realizirani v višini 2.022.344,58 EUR, to je 39,9 % od letno planiranih. V
računu finančnih terjatev in naložb še ni realiziranih prejemkov iz naslova kupnin od stanovanj,
realizacija v računu financiranja pa je 50 %. Bilanca odhodkov pa znaša 1.688.205,04 EUR. Vsi
krediti se redno odplačujejo. Ostanek sredstev v višini 315.572,25 EUR bo namenjen nadaljnjemu
izvrševanju proračuna za leto 2011. Občina se v prvem polletju leta 2011 ni zadolžila in tega tudi
nima v planu za drugo polovico leta. V razpravi je svetnik Filip Beloglavc imel vprašanje, ali je
prerazporeditev postavk proračuna zakonsko utemeljena. Barbara Florjan Jelen je odgovorila, da je
osnova za prerazporejanje pravic porabe zadnji proračun ali rebalans proračuna. O
prerazporejanju pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru
področja proračunske porabe odloča župan do višine 40 %. To določa 5. člen odloka o proračunu
občine Braslovče za leto 2011.
Ostalih vprašanj s strani svetnikov ni bilo. Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se poročilo o izvrševanju proračuna občine Braslovče v prvem polletju
2011, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 10 svetnikov, ZA je glasovalo 10 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
Točko je obrazložile predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Danica
Tajnšek. Povedala je, da je komisija obravnavala vsak predlog za podelitev priznanja posebej, pri
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tem pa so člani komisije upoštevali dejstvo, da je občinsko priznanje najvišje priznanje, ki se
podeljuje zaslužnim občanom za dosežke na različnih področjih človekove ustvarjalnosti, ki imajo
pomen za razvoj in ugled občine, zato se teh priznanj ne sme razvrednotiti. Komisija se je soglasno
odločila, da se letos ne podeli zlata plaketa občine Braslovče, niti naziv častnega občana občine
Braslovče.
Naknadno je prispela pismena pripomba k odločitvi komisije za mandatna vprašanja, ki jo je
napisala Irena Štusej. V svojem dopisu navaja, da se ji zdi žaljivo, da komisija Blaža Podpečana ni
prepoznala za dobitnika zlate plakete občine Braslovče, saj bi si jo po njenem mnenju le- ta zaslužil
zaradi njegovih knjižnih del. Predsednica komisije je dejala, da svoje odločitve ne bo spreminjala in
podpira sprejete sklepe komisije, svetnikom pa je svetovala, da se odločijo po svoji vesti.
Župan je dejal, da bo upošteval mnenje komisije in se v njihovo delo ne bo vmešaval. Svetnik
Janez Štusej je povedal, da je bil odsoten na seji komisije, ko so se obravnavali predlogi za
občinska priznanja. Ko mu je bil posredovan sklep komisije, je njegova žena napisala pripombo, on
pa jo je poslal na občino. Sledila je razprava.
Branko Ribizel je menil, da je Blaž Podpečan mlad raziskovalec, ki se lahko s svojimi deli izkaže v
prihodnosti, zato se strinja, da se mu letos podeli častni znak.
Marko Balant je dejal, da je komisija svoje delo opravila zelo konstruktivno in bila kritična do vseh
predlogov. Ne moremo gledati tako ozko. Blaž Podpečan bo lahko v prihodnosti dosegel višje
občinsko priznanje, če se bo dokazoval s svojim delom. Strinja se s sprejetim sklepom komisije.
Danilo Arčan je dejal, da se je komisija odločila s polno odgovornostjo, saj se občinska priznanja
ne smejo razvrednotiti. Dobijo jih naj tisti zaslužni občani, ki so z večletnim delom prispevali k
boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov, priznanje pa je vzpodbuda za njihovo delo vnaprej.
Filip Beloglavc je menil, da je odločitev komisije pravilna, saj se priznanja podelijo tistim, ki si jih
dejansko zaslužijo. Ne strinja se s pisanjem Irene Štusej, da je komisija premalo poznala dela
Blaža Podpečana, saj so bili člani komisije seznanjeni z vsemi njegovimi literarnimi deli. Po
razpravi je bi sprejet naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče podeljuje naslednja priznanja občine Braslovče za
leto 2011 :
Častni znak :
1.
2.
3.
4.

Marija Posedel, Trnava 52
Marija Žnidar, Šentrupert 15
Blaž Podpečan, Parižlje 37
Marija Orožim, Gomilsko 67

Bronasta plaketa z bronastim cekinom:
1. Ivan Gostečnik, Rakovlje 52
2. Marija Turnšek, Grajska vas 40 c
3. Andrej Hribernik, Braslovče 59
Srebrna plaketa s srebrnim cekinom :
1. Milan Košenina, Gomilsko 44
2. Frančišek Turnšek, Šmatevž 10
Glasovanje: Prisotno 10 svetnikov, ZA je glasovalo 10 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 9
Župan je na kratko obrazložil osnutek pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem.
V razpravi je Marko Balant pozdravil odločitev, da se omenjeni pravilnik sprejme, kljub temu, da
občina nima veliko poslovnih prostorov. Meni, da je pravilnik korektno napisan. Predlagal pa je, da
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se preveri pri sosednjih občinah Vransko in Polzela, kakšne cene najema imajo za poslovne
prostore. Prav tako naj se preveri doba najema za gostinski lokal v kulturnem domu Braslovče in
zasebne zobne ordinacije na naslovu Braslovče 27.
Filip Beloglavc je predlagal, da se pri najemni pogodbi za frizerski lokal, ki je v domu krajanov
Gomilsko, obračunajo stroški vode, elektrike in odvoza smeti v m2 najemnine.
Danilo Arčan je pohvalil pravilnik, morebitne pripombe pa bo posredoval v času javne obravnave.
Sprejet je bil
SKLEP : Osnutek pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem, se daje v 30. dnevno
javno obravnavo.
Glasovanje: Prisotno 10 svetnikov, ZA je glasovalo 10 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 10
Točko je razložil župan. Meni, da si trg Braslovče zasluži izgled, ki mu pripada glede na njegovo
zgodovino kot naselbinska dediščina, zato smo pripravili pravilnik, kot ga imajo že nekatere občine
v Sloveniji, ki bi omogočal lastnikom stanovanjskih hiš pridobiti subvencijo za obnovo fasad in streh
v trškem jedru Braslovč.
V razpravi je Marko Balant dejal, da se mu zdi pravilnik v redu, meni pa, da mora biti delitev
finančnih sredstev v skladu z zakonom o javnih naročilih. Podoben projekt so izvedli v Ljubljani, v
sodelovanju s stroko, ki je pripravila program obnove pročelij, fasad stavbnega pohištva itd.
Osnova je konzervatorski načrt. Lahko bi se pripravil tudi večletni program – popis vseh stavb,
potrebnih obnove, ne le v trgu Braslovče, temveč tudi po ostalih krajih v občini.
Tu se je seje udeležil Boštjan Kragl.
Filip Beloglavc je dejal, da so tudi na Gomilskem objekti, potrebni obnove. Strinja se, da se ohrani
in neguje kulturna dediščina.
Branko Ribizel je imel vprašanje, ali bi se morda lahko prijavili na kašen razpis in pridobili državna
sredstva, če bi pripravili projekt obnove stanovanjskih hiš.
Župan je dejal, da gre pri tem za stimulacijo posameznikom, da pričnejo z obnavljanjem svojih
stanovanjskih hiš. Danica Tajnšek je dejala, da so podoben projekt obnove starega mestnega jedra
uspešno izvedli tudi v Škofji Loki.
Danilo Arčan je menil, da je 30 dni javne obravnave premalo, saj gre za kompleksen projekt, v
katerem morajo sodelovati različni strokovnjaki. Predlagal je, da iščemo primere dobre prakse na
tem področju. Danijel Cokan pa je menil, da se morajo v vsakem primeru pridobiti in upoštevati
smernice zavoda za varstvo kulturne dediščine, saj je trg Braslovče zaščiten kot naselbinska
dediščina. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP : Osnutek pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom
stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad in streh v starem trškem jedru Braslovč,
se daje v 30. dnevno javno obravnavo.
Glasovanje: Prisotno 11 svetnikov, ZA je glasovalo 11 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 11
Točko je obrazložil župan. Danilo Arčan je imel proceduralno vprašanje – zakaj se sprejema sklep
o seznanitvi z zahtevo. Župan je pojasnil da je bila zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti
odloka o prostorskem redu občine Braslovče, naslovljena na občinski svet, zato je prav, da so člani
občinskega sveta seznanjeni z navedeno zahtevo z vsemi prilogami. Brez razprave je bil sprejet
naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče se je seznanil z zahtevo Vlade RS za oceno
ustavnosti in zakonitosti Odloka o prostorskem redu Občine Braslovče (Ur.list RS št. 46/11)
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s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanega predpisa, ki jo je na Občinski
svet občine Braslovče posredovalo Ustavno sodišče RS z dopisom št. U-I-151/11-3 z dne
26.7.2011, prejeto 27.7.2011.
Glasovanje: Prisotno 11 svetnikov, ZA je glasovalo 11 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 12
Župan je pojasnil, da bodo dodatni odgovori na pisna vprašanja, ki jih je posredoval svetnik Janez
Štusej na 8. seji OS, posredovani na naslednji seji občinskega sveta.
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov.
Svetnik Filip Beloglavc je imel pobudo, da se lipa oziroma deblo lipe, ki stoji ob propadajočem
objektu na Gomilskem nasproti zadružnega doma, poseka, oziroma odstrani, saj je življenjsko
nevarna za okolico in ljudi. Milan Šoštarič je odgovoril, da bo za to poskrbljeno v najkrajšem času.
Svetnik Marko Balant je predlagal, da se na eno izmed sej OS povabi predstavnike medobčinskega
inšpektorata, ki naj predstavijo svoje delo in pristojnosti, ki jih imajo na posameznih področjih.
Glede požara objekta ob gasilskem domu PGD Parižlje – Topovlje, je vprašal, ali se je župan že
pozanimal, če potrebujejo gasilci kakšno pomoč in predlagal, da občinski svet obsodi vandalizem.
Predlagal je tudi, da občina preveri pri VOC d.d. Celje, zakaj na državni cesti Šentrupert – Mozirje
ni na obeh straneh cestišča vrisana bela črta.
Milan Šoštarič je odgovoril, da gre pri požaru v Parižljah za namerni vžig in da kriminalisti zadevo
še preiskujejo. Preko zavarovalnice bodo gasilci poskušali uveljavljati odškodninski zahtevek za
izgubljeno opremo. Občina pa v vsakem primeru poskuša pomagati po svojih močeh.
Svetnica Danica Tajnšek je ponovno posredovala Milanu Šoštariču seznam podpisov krajanov
Podvrha z dne 22.7.2010, glede problematike s pitno vodo na tem področju. Zaradi suše so pred
kratkim ostali spet brez vode, zato je res potrebno nekaj ukreniti.
Imela je še vprašanje v zvezi s cesto v Rakovljah. Nanjo se je namreč obrnila Damjana Terglav, ki
naj ne bi našla skupne rešitve z občino glede omenjene ceste.
Milan Šoštarič je odgovoril, da je bila v sklopu predvidenega OPPN za območje PA 15 Rakovlje
zahod, izvedena širitev in ureditev ceste ter izgradnja kolesarske steze pri trafo postaji do OŠ
Braslovče. Navedena ureditev vozišča posega delno tudi na zemljišče, last Terglava. Omenjena
oseba zemljišča ni želela dati brezplačno v last občine, zato je občina naročila cenitev zemljišča, s
predlagano ceno pa se stranka ni strinjala in zahteva bistveno višjo ceno, kot jo je določil cenilec.
Zadevo bo obravnaval odbor za okolje in prostor ter odbor za gospodarske dejavnosti.
Svetnik Drago Turnšek je vprašal, kdaj bo možen priklop na kanalizacijo Braslovče, Parižlje. Župan
je pojasnil da se z vsemi vprašanji glede kanalizacije lahko občani obrnejo na Simono Klokočovnik,
ki sodeluje z JKP Žalec in že izdaja odločbe o komunalnem prispevku. Dodatno obrazložitev je
podal še Milan Šoštarič. Ko bodo krajani plačali komunalni prispevek, se bodo lahko takoj priključili
na kanalizacijo. Vsako sredo bo v prostorih občine Braslovče od 15.00 do 17.00 ure predstavnik
JKP Žalec, ki bo na voljo krajanom za njihova vprašanja. Višina komunalnega prispevka pa je
odvisna od površine parcele in neto tlorisne površine objekta.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 17.45 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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