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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
12. redne seje, ki je bila dne 29.6.2016 s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine
Braslovče.
Prisotni svetniki: Cokan Danijel, Derča Iztok, Hribernik Andrej, Ivanovič Josip, Jelen
Aleksander, Ribizel Branko, Roter Jager Jasmina, Skok Franc, Štusej Janez, Tajnšek
Danica, Trop Bogdan, Zupanc Uroš
Opravičeno odsotni svetniki : Punčoh Nika, Šketa Slavko, Vasle Jure
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Branko Cimperman,
Renata Marolt, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Helena Gajšek – NO, Simona Možina – Simbio d.o.o.
Ad 1
Župan je vse prisotne pozdravil in ugotovil, da je na seji prisotnih 12 občinskih svetnikov in
da se seja lahko nadaljuje.
Ad 2
Na zapisnik 11. redne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil
SKLEP: Potrdi se zapisnik 11. redne seje z dne 20.4.2016.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Župan je predlagal, da se na dnevni red uvrsti dodatna točka : Soglasje k imenovanju
direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec (kot 5. točka). Gradivo so svetniki dobili
na seji. S predlogom so se vsi prisotni svetniki strinjali. Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se dnevni red v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Sprememba cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja
5. Soglasje k imenovanju direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec
6. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v občini
7. Imenovanje članov občinske volilne komisije
8. Prodaja zemljišča parc.št. 429 k.o. Braslovče
9. Prodaja zemljišča parc.št. 434 k.o. Braslovče
10. Prodaja zemljišča parc.št. 150/3 k.o. Šmatevž
11. Lokalni program za kulturo občine Braslovče za obdobje 2016-2020
12. Pobude in vprašanja svetnikov
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Ad 4
Predstavnica družbe Simbio d.o.o., Simona Možina, je obrazložila elaborata o oblikovanju
cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov. Cena, ki jo plača uporabnik, je sestavljena iz dveh delov : cene javne
infrastrukture in cene opravljanja storitev javne službe. Skladno z Uredbo o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Ur.list RS št. 87/12) mora ceno storitve predlagati izvajalec z elaboratom, ki ga pripravi
enkrat letno. V kolikor razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino
opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju presega 10 % od potrjene cene,
mora izvajalec elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek
potrjevanja cen. Sprememba cene je predlagana zaradi vključitve nove investicije v ceno.
Gre za investicijo »Tehnološka rešitev biostabilizacije«, ki je znašala 2.840.837 EUR in je
trenutno v poskusnem obratovanju, ki se zaključi julija 2016. Cena zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov ostaja nespremenjena. Navedena predlagana sprememba cen se
na položnici uporabnika odraža sledeče : pri 120 litrskem zabojniku se cena poviša za 78
centov, pri 240 litrskem zabojniku pa se cena poviša za 1,56 EUR. V pogodbi o
poslovnem najemu infrastrukture – RCERO so se vse podpisnice zavezale, da se cene
med najemodajalkami ne bodo diferencirale in da morajo cene pokrivati vse upravičene
stroške. V kolikor cene ne bi bile potrjene v zadostni višini, so jih občine dolžne
subvencionirati iz proračuna.
Župan je omenil, da v kolikor občinski svet ne potrdi povišanja cen, bo morala občina v ta
namen letos odvesti sredstva v višini 20 tisoč EUR iz proračuna, za kolikor se bodo
posledično ustavile nekatere manjše dogovorjene investicije po krajevnih skupnostih.
V razpravi je Roter Jager Jasmina vprašala, ali so bili izvedeni kakšni ukrepi glede
racionalizacije znotraj same družbe Simbio d.o.o. Odgovor je bil, da se cene niso
zviševale dve leti, sedaj pa je to potrebno zaradi nove investicije, saj bi sicer bili kaznovani
s strani inšpekcijskih služb. Družba Simbio se zelo trudi na trgu in skuša kvalitetno
opravljati svoje naloge. Franc Skok je dejal, da ni logično, da se cene zvišajo zaradi nove
investicije, saj bi se morale znižati, ne pa poviševati na breme občanov in da morajo biti
še kakšne rezerve znotraj Simbia, zato bo glasoval proti povišanju cen. Bogdan Trop je
dejal, da obstajata dve možnosti : ali plačilo občanov ali subvencioniranje občine. Nikjer ni
zaznal notranjih rezerv družbe Simbio, breme se prelaga na občane. Te zadeve ni
predhodno obravnaval noben odbor kot delovno telo občinskega sveta. Franc Skok je še
dodal, da se bodo cene v vsakem primeru zvišale, zakaj torej o tem sploh glasujemo.
Župan je povedal, da so povišanje cen že obravnavale ostale občine in so jo potrdile,
razen občine Polzela. Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednje sklepe :
SKLEP 1 : Občinski svet občine Braslovče potrjuje ceno gospodarske javne službe
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 0,08703 EUR/kg, od tega je cena
javne infrastrukture 0,02592 EUR/kg in cena storitve 0,06111 EUR/kg.
SKLEP 2 : Občinski svet občine Braslovče potrjuje ceno gospodarske javne službe
obdelave biorazgradljivih odpadkov 0,08613 EUR/kg, od tega je cena javne
infrastrukture 0,05071 EUR/kg in cena storitve 0,03542 EUR/kg.
SKLEP 3 : Občinski svet občine Braslovče potrjuje ceno gospodarske javne
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službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
0,06972 EUR/kg, od tega je cena javne infrastrukture 0,03024 EUR/kg in cena
storitve 0,03948 EUR/kg.
Cene so brez DDV in se uporabljajo od 1.7.2016 dalje.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA so glasovali 3 in PROTI 9 svetnikov.
Ad 5
Župan je povedal, da je Svet zavoda Medobčinske splošne knjižnice Žalec dne 2.6.2016
soglasno izbral Jolando Železnik za direktorico Medobčinske splošne knjižnice Žalec, ki
se je edina prijavila na razpis za direktorja zavoda in izpolnjuje vse zahtevane pogoje iz
razpisa. Na podlagi predstavljenega razvojnega programa in dosedanjih izkušenj pri delu
v knjižnici, sta kandidatko za direktorico soglasno potrdila tudi Strokovni svet
Medobčinske splošne knjižnice Žalec in zaposleni v zavodu Medobčinske splošne
knjižnice Žalec. Skladno z 11. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinska
splošna knjižnica Žalec, nas je zavod, kot enega izmed ustanoviteljev zavoda, zaprosil za
soglasje k imenovanju direktorice.
V razpravi je Uroš Zupanc predlagal, da bi se lahko direktorica predstavila svetnikom, saj
je ne poznajo. Župan je predlog podprl in dejal, da se bo poskušalo v bodoče kandidate
za posamezne funkcije predstaviti tudi svetnikom. Dodal je še, da direktorica aktivno
sodeluje z občino Braslovče pri otvoritvi nove knjižnice v Domu kulture, ki bo septembra
2016. Franc Skok je vprašal, koliko mandatov je že direktorica in kje je bil objavljen razpis.
Odgovor glede razpisa bo podan na naslednji seji. Janez Štusej je povedal, da bo to njen
tretji mandat direktorice in da knjižnica pod njenim vodstvom zelo dobro deluje ter
pripravlja veliko odmevnih projektov. Po razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče daje soglasje k imenovanju Jolande
Železnik za direktorico Medobčinske splošne knjižnice Žalec, za naslednje 4 letno
mandatno obdobje.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Pri poročilu o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v občini, je
imel vprašanje Franc Skok glede gradnje kanala na odseku Kaplja vas – Gomilsko – kdaj
se bo investicija nadaljevala in predlaga, da se nadaljuje do konca leta. Nekatere
predvidene investicije so se že v celoti izvedle, tu pa se dela fazno. Zanima ga tudi kaj je
s projektno dokumentacijo kanala na odseku Grajska vas – Gomilsko – Šmatevž – Glinje.
Dodal je, da vse kaže, da ne bo sredstev za parkirišče pri domu krajanov Gomilsko.
Sprašuje, kaj je s sanacijo piramide na pokopališču Gomilsko.
Župan je dejal, da odločno zavrača tako posploševanje glede investicij ter zavajanje
svetnikov in vprašal, katere dokončane investicije ima v mislih g. Skok. Franc Skok je
odgovoril, da se je za knjižnico našlo 80 tisoč EUR, za grad Žovnek tudi, za ostala naselja
občine pa ne. Župan je odgovoril, da je bilo doslej za knjižnico plačanega cca 33.000 €, za
grad pa je bilo plačilo izvršeno na podlagi opravljenih del v letu 2015. Naročilnica za
obnovo piramide v znesku 5.901 € je bila izdana v juniju izbranemu izvajalcu, ki mora
pred pričetkom del obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine.
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Danica Tajnšek je pojasnila, da je bila na seji krajevnega odbora Gomilsko že podana
informacija glede sanacije piramide na pokopališču in bo sanacija objekta končana
avgusta 2016. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 11. seje občinskega sveta ter
poročilo o izvajanju trenutnih investicij v občini.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Danica Tajnšek, je
povedala, da v mesecu juniju 2016 poteče štiri letni mandat dosedanjim članom občinske
volilne komisije občine Braslovče. V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah
sestavljajo občinsko volilno komisijo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.
Predsednik in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali drugih diplomiranih
pravnikov, ostali člani in njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogih političnih strank,
drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Pozvali smo vodje svetniških skupin, da
nam do 27.5.2016 posredujejo svoje predloge za člane OVK. Odzvali so se : Desus, SDS,
SD, SMC in Neodvisna lista za sodobno in prijazno občino Braslovče. Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji dne 20.6.2016, obravnavala
predloge kandidatov in pri sestavi upoštevala volilni rezultat, ki so ga politične stranke
dosegle na lokalnih volitvah leta 2014 ter dosedanje delo posameznih članov občinske
volilne komisije. Sprejet je bil naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče imenuje občinsko volilno komisijo v
naslednji sestavi :
Predsednik : Mitja Korent, Rakovlje 17 c, 3314 Braslovče
Namestnik predsednika : Natja Šketa Miser, Kamenče 31, 3314 Braslovče
Član : Cvetka Kronovšek, Orla vas 27 a, 3314 Braslovče
Namestnik člana : Gregor Štusej, Šentrupert 15, 3303 Gomilsko
Član : Andrej Korošec, Glinje 2 a, 3314 Braslovče
Namestnik člana : Dominik Pongračič, Parižlje 38 b, 3314 Braslovče
Član : Jan Strožer, Grajska vas 40 a, 3303 Gomilsko
Namestnik člana : Janko Marovt, Braslovče 1, 3314 Braslovče
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8, 9, 10
Prodaje zemljišč je obrazložil predsednik odbora za gospodarske dejavnosti in občinsko
premoženje Bogdan Trop. Gre za manjše površine zemljišč, ki so last občine in jih stranke
že koristijo kot funkcionalna zemljišča k svojim objektom, zato je smiselno, da se prodajo,
saj jih občina ne potrebuje. Po opravljenem razgovoru in pogajanjih z županom, je
skupno dogovorjena cena zemljišč, glede na dejansko stanje v naravi, 10 EUR/m2
površine. Vse parcele so tudi navedene v načrtu prodaje nepremičnega premoženja za
leto 2016. Sprejeti so bili naslednji
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SKLEP 1: Občinski svet Občine Braslovče sprejme sklep o prodaji nepremičnine
parc.št. 429 k.o. Braslovče, kupcu Bizjak Jelici, Rakovlje 48, po ceni 1.220 EUR.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Braslovče sprejme sklep o prodaji nepremičnine
parc.št. 434 k.o. Braslovče, kupcu Marovt Veroniki, Kosovelova 2 D, Velenje, po
ceni 1.380 EUR.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
SKLEP 3 : Občinski svet Občine Braslovče sprejme sklep o prodaji nepremičnine
parc.št. 150/3 k.o. Šmatevž, kupcu Šketa Slavku, Kamenče 12 c, po ceni 1.740 EUR.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 11
Lokalni program za kulturo občine Braslovče za obdobje 2016-2020, je obrazložila Renata
Marolt. Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v 14. členu določa, da
lokalna skupnost sprejme svoj lokalni program za kulturo za obdobje štirih let, pri čemer
lahko program vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje. Glede vsebine
lokalnega programa za kulturo se smiselno uporabljajo določbe zakona in nacionalni
program za kulturo. Pri pripravi LPK smo upoštevali priporočilo Javnega sklada za
kulturne dejavnosti glede vsebine poglavij v katerih so posamično obravnavane: kulturna
tradicija in pogled na razvoj kulture v občini Braslovče, javne kulturne dobrine, cilji na
področju razvoja javnih kulturnih dobrin ter ukrepi za dosego ciljev, kulturna infrastruktura,
oblike in načini financiranja kulturnih dejavnosti. Pri pripravi dokumenta so s svojimi
prispevki sodelovala lokalna kulturna društva, Medobčinska knjižnica Žalec in Javni sklad
za kulturne dejavnosti OI Žalec. Dokument je na svoji 5. seji obravnaval tudi odbor za
družbene dejavnosti. V razpravi je Franc Skok dejal, da podpira program in da bomo
morali biti zelo pridni, če bomo hoteli vse načrtovane investicije za obdobje 2016-2020
realizirati. Bogdan Trop je imel pomislek glede predlagane 30. dnevne javne obravnave
tega osnutka, saj je čas dopustov. Sprašuje, ali nas zavezujejo kakšni roki za sprejem
lokalnega programa. Renata Marolt je odgovorila, da ni časovne zaveze, predlog odbora
za družbene dejavnosti pa je bil, da se da program v 45. dnevno javno obravnavo. V tem
času bodo zainteresirani lahko podali morebitne pripombe in predloge.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče daje Lokalni program za kulturo Občine
Braslovče za obdobje 2016-2020, v 45. dnevno javno obravnavo.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 12
Župan je povedal, da bo potrebno sprejeti rebalans proračuna za leto 2017 zaradi
izgradnje krožišča v Malih Braslovčah, saj mora občina po sporazumu o sofinanciranju z
dne 4.2.2010 kriti 20 % investicije. Direkcija RS za ceste nas jeseni 2015 ni seznanila o
potrjeni investiciji, zato občina svojih obveznosti ni planirala v proračunu za 2016. Z
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izbranim izvajalcem VOC je bil sklenjen dogovor, da občina svoje obveznosti plača v letu
2017. Prav tako je povedal, da je firma Jager dala odpoved za pogodbeno pošto. Na
ponovni razpis za zbiranje ne zavezujočih ponudb sta se prijavila občina Braslovče in
ZIKŠT 3 Jezera. Ker ne želimo izgubiti pošte in ker občina nima lastnega kadra, želimo z
drugim prijaviteljem ZIKŠT 3 Jezera ter Turističnim društvom Braslovče, skleniti dogovor o
skupnem koriščenju prostorov bivše pošte v stavbi Legant v Braslovčah, za potrebe
pogodbene pošte, dejavnosti TD Braslovče in turistično informacijske dejavnosti. Trenutno
se je v te prostore že preselilo TD Braslovče.Delamo zelo racionalno, vse investicije
želimo čim prej realizirati, v skladu s finančnimi zmožnostmi. Pridejo pa nepredvidljive
zadeve, ki jih je potrebno rešiti. Sledile so pobude in vprašanja. Janez Štusej je dal pisno
vprašanje glede problematike vrtca v Trnavi, kjer otroke, ki so jih starši prijavili v vrtec že
januarja, sedaj pošiljajo v vrtec Letuš. Pisni odgovor bo podan na naslednji seji sveta.
Sejo je zapustil Josip Ivanovič ob 18.20 uri.
Bogdan Trop je vprašal, kako potekajo dela z izgradnjo krožišča v Malih Braslovčah.
Župan je pojasnil, da so bili v začetku problemi z lastniki zemljišč zaradi posameznih
neurejenih statusnih razmerij in delno neurejenih mejnih znamenj, zato je bilo potrebno
opraviti projektne korekcije glede izvedbe krožišča. Sedaj potekajo tedenska usklajevanja
med občino in izvajalci del. Prebivalci Malih Braslovč korektno sodelujejo. Vrednost
investicije znaša 578.000 €. Milan Šoštarič je dodal, da naj bi se dela zaključila konec
avgusta 2016.
Iztok Derča je predlagal, da se pred izgradnjo kanala Grajska vas – Kamenče, opravi
odmera parcel, kjer se bo ugotovilo kje poteka meja, da ne bo prihajalo do poznejših
nesoglasij, saj bo kanal potekal tudi po privatnih zemljiščih. Milan Šoštarič je dejal, da se
kanal gradi po izdanem gradbenem dovoljenju, kjer se pridobijo vsa potrebna soglasja
lastnikov zemljišč. Sklepale se bodo služnostne pogodbe z lastniki zemljišč za izgradnjo
kanalizacije. Rok je do konca leta 2016.
Uroš Zupanc je vprašal glede najema objekta DTV Partizan. Odgovor je bil, da imata
Občina in DTV Partizan, kot solastnika objekta, sklenjeno najemno pogodbo z
najemnikom Božič Simonom, za obdobje 20 let.
Andrej Hribernik je dejal, da ga moti, da občani ne izobešajo zastav ob državnih praznikih
in bi mogoče politične stranke morale biti bolj aktivne pri ozaveščanju občanov o pomenu
državnih simbolov. Moti ga tudi postavljanje tabel za razne prireditve ob kapelici v
Parižljah, saj je le-to zelo moteče za promet v križišču. Čedalje več je tudi oglasnih
panojev sredi njiv in travnikov ob regionalni cesti od Šentruperta proti Letušu. Podjetje
VOC je upravljavec ceste in ne daje soglasij za postavitev tabel ob kapelici v Parižljah. Za
postavitev jambo plakatov na kmetijskih zemljiščih pa je pristojna kmetijska inšpekcija.
Aleksander Jelen je želel, da se pripravi pismeno poročilo o opravljenem ogledu na terenu
na Gomilskem, ki so se ga udeležili predstavniki krajevnega odbora Gomilsko in Branko
Cimperman s strani občine Braslovče. Moti ga tudi neznosna situacija glede parkiranja
avtomobilov pred vrtcem v Trnavi. Danica Tajnšek je dejala, da je bil opravljen terenski
ogled na kraju samem s cestnim inšpektorjem. Postavila se bo ustrezna cestno prometna
signalizacija. Janez Štusej je predlagal, da bi se mogoče dovolilo 15 minutno parkiranje,
podobno kot v Žalcu, sicer pa sledi kaznovanje s strani občinskih redarjev. Povedano je
bilo, da vsak obisk občinskega redarja stane.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 19.00 uri.
Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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