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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
10. redne seje, ki je bila dne 27.1.2016 s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Štusej Janez, Vasle Jure, Josip Ivanovič, Bogdan Trop, Slavko Šketa, Iztok Derča,
Uroš Zupanc, Nika Punčoh, Franci Skok, Ribizel Branko, Andrej Hribernik, Aleksander Jelen, Jasmina
Roter Jager, Tajnšek Danica in Cokan Danijel
Opravičeno odsotni: /
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Simona
Klokočovnik, Renata Marolt in Branko Cimperman
Ostali prisotni: Tone Tavčer, Lea Komerički – sredstva javnega obveščanja, Zora Groznik – NO,
Boštjan Kragl, Martin Tekavc, Nataša Novak, Franjo Volk, Stojan Praprotnik, Igor Glušič, Matjaž
Zakonjšek in Franc Matko
Ad 1
Župan je vse prisotne pozdravil in ugotovil, da so na seji prisotni vsi svetniki in da se seja lahko
nadaljuje.
Ad 2
Pripombe na zapisnik 9. redne seje so bile usklajene po e-pošti.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 9. redne seje z dne 16.12.2015.
Glasovanje: Prisotnih 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Župan je predlagal naslednji dnevni red:
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v občini
5. Informacija o izvajanju Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
6. Informacija o izvajanju regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2014-2020
7. Predlog odloka o OPPN za del območja urejanja PA6 – območje vikend naselje Letuš – desni
breg (Marko, Sešel)
8. Predlog odloka o OPPN za del območja urejanja PA11 – Braslovče (Brinovšek)
9. Predlog obvezne razlage Odloka o OPPN za del območja PA26 Šentrupert - Trnava
10. Predlog proračuna občine Braslovče za leto 2016 in 2017 – druga obravnava
11. Pobude in vprašanja svetnikov
Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Sprejme se predlagani dnevni red.
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Glasovanje: Prisotnih 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
V zvezi s poročilom o realizaciji sklepov prejšnje seje je svetnik Slavko Šketa postavil naslednja
vprašanja:
- ali je bila izdelana analiza obratovalnih stroškov v zvezi s kanalizacijo Letuš? V poročilu je
zapisano, da se projektira kanalizacija Letuš desni breg z navezavo na čistilno napravo
Šmartno. V proračunu je zapisano, da se projektira navezava kanalizacije Letuš desni breg na
ČN Kasaze. Zagotovo bi bil strošek investicije nižji pri priključitvi na Kasaze, zaradi
oddaljenosti sistema pa bodo obratovalni stroški zaradi prečrpavanja verjetno višji. Predlaga
izdelavo analize obratovalnih stroškov za obe varianti.
- Koliko je bilo novih priključkov na kanalizacijski sistem v preteklem letu?
- Kaj je po pogodbi o koncesiji za MHE Letuš naloženo koncesionarju v zvezi s sanacijo zidov in
zapornic na Strugi v Letušu?
- Kdaj je prvi možni rok za sprejem OPN?
Predlagal je še, da se preveri realizacija sklepov. V poročilu je zapisano, da so sklepi realizirani,
čeprav nekateri niso.
SKLEP: Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 10. seje občinskega sveta ter poročilo o
izvajanju trenutnih investicij v občini, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotnih 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Zaradi odsotnosti predstavnikov JKP je sledila točka 6 dnevnega reda.
Ad 6
Stojan Praprotnik je povedal da je v prejšnji finančni perspektivi veljal sistem kvot, po katerem je vsaki
subregiji pripadala določena masa sredstev, ki so jo subregije porabile za sofinanciranje projektov v
skladu s svojimi programi. Občine SSD so počrpale vsa sredstva, ki so jim bila na razpolago na
podlagi kvot.
V novi finančni perspektivi sistema kvot več ne bo, zato bodo morale občine premišljeno izbirati
projekte s katerimi bodo kandidirale na razpise. Občinski svet je seznanil z naborom sedmih
najpomembnejših projektov, ki ustrezajo splošnim in dodatnim splošnim pogojem za uvrščanje
regijskih, medregijskih in sektorskih projektov v dogovor za razvoj regije in so bili točkovani na podlagi
meril Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike:
1. Prehranska samooskrba Savinjske regije z zelenjavo
2. Vonarsko jezero
3. Razvoj objezerskih območij Savinjske regije
4. Mreža podjetniških inkubatorjev Savinjske regije
5. Vzpostavitev mreže kolesarskih stez v Savinjski regiji za trajnostno mobilnost
6. Vizija Pohorje 2030 – Spodbujanje ekosistemskih storitev in usmerjanja obiska za doseganje
ciljev Programa upravljanja NATURA 2000 na varovanih območjih Pohorja
7. Mreža dnevnih in medgeneracijskih centrov za okrepitev in izboljšanje kakovosti skupnostnih
storitev oskrbe
Poleg teh je evidentiranih še 17 projektov, ki se bodo financirali iz različnih javnih razpisov. Stojan
Praprotnik je omenil nekatere, ki so aktualni tudi za Občino Braslovče:
- Razvojni center lesarstva
- Poslovne cone Savinjske regije
- Vodooskrba Savinjske regije
- Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Savinjske regije
- Poplavna varnost Savinjske regije - Protipoplavni ukrepi v Savinjski regiji
- Revitalizacija trških jeder na območju Savinjske regije
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Poleg teh se za Občino Braslovče vodi še nekaj čezmejnih projektov.
V razpravi je Branko Ribizel vprašal, kako je s projektom Braslovško jezero?
Stojan Praprotnik je povedal, da s projektom žal nismo uspeli na razpisu norveškega mehanizma. Še
naprej se bo iskalo primerne razpise, vendar bo vse odvisno od pogojev. Dodal je še, da je vsakokrat
težje priti do sredstev, ker masa sredstev ostaja enaka, število prosilcev pa se iz razpisa v razpis
povečuje.
Ad 7
Obrazložitev k tej točki je podala Simona Klokočovnik. Povedala je, da se je postopek začel na
pobudo zasebnih investitorjev. Izveden je bil v skladu z zakonodajo. Postopek se vodi za dve parceli
št. 469/286 k.o. Letuš (Marko) in parc.št. 469/319 k.o. Letuš (Sešel). Ker za parcelo št. 469/319 k.o.
Letuš ni bilo pridobljeno pozitivno mnenje s strani ARSO, je ta parcela izločena iz odloka. Odlok se
obravnava samo za parcelo št. 469/286 k.o. Letuš, lastnika Marko.
Predlog odloka je obravnaval tudi Odbor za okolje in prostor in podal pozitivno mnenje.
Razprave ni bilo.
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del območja urejanja PA6 – območje vikend naselje Letuš – desni breg (Marko, Sešel)
v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotnih 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Obrazložitev sta podala Matjaž Zakonjšek, ki je podal uvodno razlago, in Igor Glušič, ki je člane
občinskega sveta seznanil z glavnimi spremembami Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode.
Nova je ureditev odvajanja odpadne vode, ki se odvaja v kanalizacijo s streh. Ker je v občini Braslovče
zgrajen ločen sistem, se občanom tega ne bo zaračunavalo.
Aglomeracije, manjše od 500 PE bodo lahko še naprej opremljene z malimi čistilnimi napravami MČN
v kolikor občina ugotovi, da so stroški izgradnje javne kanalizacije trikrat večji od opremljanja z MČN.
Rok za izgradnjo kanalizacije za aglomeracije nad 2000 PE je bilo leto 2015. Za vsa ostala naselja po
programu Uredba v prehodnih določbah rok izgradnje prestavlja na leto 2023. Prehodne določbe
omogočajo, da objekti, zgrajeni do 14.12.2002, ohranijo obstoječe greznice do prve rekonstrukcije
objekta. Lastniki lahko zgradijo MČN , ni pa nujno.
Uredba določa, da se mora objekt obvezno priključiti na kanalizacijsko omrežje, če je oddaljenost od
iztoka iz stavbe do jaška do 100 m. Za naselje velja, da je opremljeno z javno kanalizacijo, če je
priključenih 95% objektov.
Sledila je razprava.
Branko Ribizel je povedal, da je še vedno veliko objektov, katerih lastniki se ne želijo priključiti. Kako
bomo postopali s temi lastniki?
Igor Glušič je povedal, da bodo lastniki dobili zadnji poziv za priključitev, potem pa bo sledil
inšpekcijski postopek.
Andrej Hribernik je vprašal, če se bo spremenila cena omrežnine, ko se bo število priključenih
povečalo?
Igor Glušič je odgovoril, da bo s povečevanjem števila priključenih padala cena omrežnine in
posledično tudi znesek subvencije k ceni, ki ga občina vsako leto prispeva iz proračuna. Predlog novih
cen bo obravnavan na seji ob koncu leta.
Jure Vasle je postavil vprašanje v zvezi s priključitvijo objektov Zakl 1, 2 in 3. Ti objekti bi se teoretično
lahko priključili, vendar bi bilo potrebno prej zgraditi sekundarni kanal, ki pa mora prečiti potok Trebnik.
Potrebna bi bila tudi izgradnja črpališča, kar je popolnoma neracionalno. Kaj lahko v tem primeru
storijo lastniki omenjenih objektov?
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Igor Glušič je odgovoril, da bo v novelaciji programa opremljanja potrebno izdelati oceno stroškov
izgradnje sekundarne kanalizacije in ugotoviti racionalnost. Do takrat naj se ohrani obstoječe stanje.
Ad 8
Obrazložitev je podala Simona Klokočovnik. Povedala je, da je bil ta isti OPPN ne prejšnji 9. seji
umaknjen z dnevnega reda, ker še ni bilo pridobljenega pozitivnega mnenja s strani ARSO. Postopek
se je začel na pobudo zasebnega investitorja, voden je bil v skladu z zakonom in pridobljena so bila
pozitivna mnenja vseh nosilcev urejanja prostora, kar je pogoj za sprejem na seji OS.
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del območja urejanja PA11 – Braslovče (Brinovšek) v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotnih 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
(Jasmina Roter Jager ni bila prisotna pri glasovanju)
Ad 9
Obrazložitev sta podala Simona Klokočovnik in Franc Matko.
Pobudo za obvezno razlago Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja
PA26 Šentrupert – Trnava, je bila podana s strani dveh strank, ki želita legalizirati obstoječi objekt na
območju OPPN.
Franc Matko je povedal, da so se v času priprave odloka iskale možnosti legalizacije obstoječih
nelegalnih objektov na območju OPPN ter da je bilo v postopku presoje ugotovljeno, da je to smiselno
in možno brez posebnih urbanističnih pogojev. Zato je v 3. členu odloka napisano, da so predmet
načrta (OPPN) tudi legalizacije obstoječih objektov, v 7. členu odloka pa so opredeljene vrste gradenj,
ki so dopustne. Predvsem pa je pomembno, da se lahko v skladu z OPPN legalizirajo vsi objekti, ki so
bili na dan sprejema tega odloka že zgrajeni, in sicer v obstoječih gabaritih, odmikih in dejavnostjo
brez posebnih urbanističnih pogojev. Medtem ko so v 9. členu odloka zapisani pogoji in usmeritve
glede lege, velikosti, oblikovanja in odmiki za novogradnje objektov, ki se s tem načrtom (OPPN) na
novo načrtujejo.
Sledila je razprava.
Jani Štusej je vprašal, kako je moč legalizirati objekt, če je zgrajen na tujem zemljišču?
Franc Matko je odgovoril, da je tudi objekt, če leži na zemljišču dveh lastnikov, lahko v lasti obeh
lastnikov zemljišč. Razen, če ima kateri od lastnikov stavbno pravico.
Simona Klokočovnik je dodala, da je za legalizacijo objekta potrebno pridobiti enaka dovoljenja kot za
novogradnjo.
Bogdan Trop je povedal, da je postopek sprejemanja obvezne razlage v nasprotju s poslovnikom, ker
gradiva zaradi nesklepčnosti ni obravnavala Komisija za normativne akte. Obravnava na Odboru za
okolje in prostor po njegovem mnenju ni dovolj.
V kolikor občinski svet na ta način sprejme obvezno razlago, se boji, da bomo posegli v spor dveh
strank.
Simona Klokočovnik je povedala, da je Odbor za okolje in prostor gradivo obravnaval, ker je že bila
sklicana seja odbora in ker bi skladno s poslovnikom Komisija za normativne akte potrebovala tudi
mnenje odbora za okolje in prostor, saj problematika spada v njegovo delovno področje.
Povedala je še, da so vsi lastniki zemljišč v območju sprejetega OPPN v postopku aktivno sodelovali
in da gre v tem primeru le za formalno razlago odmika, ki ni nikjer v odloku natančno definiran.
Bogdan Trop je predlagal, da se vseeno upošteva 98. člen Poslovnika in da predlog obvezne razlage
obravnava tudi Komisija za normativne akte.
Franc Matko je še dodal, da je na tem območju kar nekaj objektov, ki ne upoštevajo zakonskih
odmikov. Z OPPN pa se rešuje ravno ta problem.
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme obvezno razlago odloka OPPN za del
območja PA 26 – Šentrupert – Trnava v predlagani vsebini.
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Glasovanje: Prisotnih 15 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 2 svetnika.
Ad 10
Župan Branimir Strojanšek je pred razpravo povedal, da so bile pripombe iz javne obravnave
upoštevane v čim večji meri.
Slavko Šketa je podal naslednje pripombe in predloge:
- v obrazložitvah je na več mestih zapisano, da se poraba planira glede na porabo preteklega
leta ali načrtov, ki jih posredujejo uporabniki proračuna,
- v proračunu ne vidi sredstev za energetske sanacije stavb ampak le za vzdrževalna dela za
javne objekte. Ker za to na bomo mogli pridobiti nobenih dodatnih sredstev, predlaga, da se
izvedejo res najnujnejša vzdrževalna dela in da se pripravi investicijska dokumentacija za
sanacijo obeh kulturnih domov,
- predlaga izdelavo projekta obnove gradu Žovnek, ker se trenutno brez projekta in gradbenega
dovoljenja za obnovo gradu do leta 2020 načrtuje 200.000 EUR lastnih sredstev. S projektom
in gradbenim dovoljenjem bi lahko kandidirali za nepovratna sredstva. Sredstva so se v
primerjavi s predlogom v prvem branju tudi povišala,
- zanima ga zakaj se po letu 2017 ne planira sredstev za kanalizacijo Grajska vas – Gomilsko –
Kamenče, zakaj so sredstva planirana šele po letu 2020,
- sprašuje se o smiselnosti obnove strehe na starem kulturnem domu v Braslovčah,
- predlaga izdelavo analize potreb po šolskem prostoru, ker je prostorska stiska v šoli pogosto
omenjena. V proračunu sredstev za njeno širitev ni.
Slavko Šketa je povedal, da večina njegovih predlogov ni bila upoštevana.
Bogdan Trop ob obrazložitvi, da za pločnik Letuš ni na voljo finančnih sredstev, sprašuje, kdaj se
lahko pričakujejo aktivnosti v zvezi z izgradnjo pločnika od jezu v Letušu do Zg. Hrašana?
Vprašal je še, zakaj se povečujejo sredstva na postavkah 14 – gospodarstvo in sredstva za
investicijsko vzdrževanje vrtec.
Župan je članom občinskega sveta povedal, da se ta trenutek pospešeno izvajajo aktivnosti v zvezi z
izgradnjo hitre ceste do Koroške. S tem v zvezi mora občina iztržiti čim več. S tem je mišljen tudi
pločnik od Letuša do Hrašana, ureditev naselij Male Braslovče in Preserje in še kaj. Občina sama
denarja za te investicije žal nima.
Jasmina Roter Jager je izrazila zadovoljstvo, da so gradivu priloženi vsi predlogi odborov in se lahko
vidi, kateri so upoštevani. Pogrešala pa je predloge KO.
Povedala je še, da je bil sklep Odbora za družbene dejavnosti, da se program dela in finančni plan OŠ
Braslovče predstavi na seji odbora in kasneje še na seji občinskega sveta.
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto
2016, v predloženem besedilu.
Glasovanje: Prisotnih 15 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 1 svetnik.
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto
2017, v predloženem besedilu.
Glasovanje: Prisotnih 15 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 1 svetnik.
Ad 11
Pobud in vprašanj ni bilo.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 19.35 uri.
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Zapisala:
Renata Marolt

Branimir Strojanšek
župan
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