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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
13. redne seje, ki je bila dne 07.09.2016 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, Skok Franc, Šketa Slavko, Štusej Janez, Tajnšek Danica, Trop Bogdan, Vasle
Jure, Zupanc Uroš
Opravičeno odsotni svetnici : Punčoh Nika, Roter Jager Jasmina
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Simona
Klokočovnik, Branko Cimperman, Renata Marolt, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Helena Gajšek – NO, Tone Tavčar- sredstva javnega obveščanja, Taja Steblovnik
– zasebni vrtec Bambi, Andreja Preložnik – AR Projekt d.o.o.
Ad 1
Župan je vse prisotne pozdravil in ugotovil, da je na seji prisotnih 13 občinskih svetnikov in da se
seja lahko nadaljuje.
Ad 2
Zapisnik 12. redne seje je bil posredovan občinskim svetnikom po elektronski pošti dne 7.7.2016
in nanj ni bilo pripomb. Sprejet je bil
SKLEP: Potrdi se zapisnik 12. redne seje z dne 29.6.2016.
Ad 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ugotovitev prisotnosti
Potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega sveta
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v občini
Obravnava predlogov za podelitev priznanj občine Braslovče za leto 2016
Poročilo o opravljeni notranji reviziji v občini Braslovče za leto 2015
Poročilo NO o nadzoru ZR Občine Braslovče za leto 2015 in Poročilo o opravljenem
nadzoru porabe sredstev občinskega proračuna za Kulturno društvo Gomilsko za leti 2014
in 2015
Polletno poročilo o izvajanju proračuna občine za leto 2016
Lokalni program za kulturo občine Braslovče za obdobje 2016-2020
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v
občini Braslovče
Predlog odloka o OPPN za del območja PA10 – Rakovlje vzhod (Strnad)
Predlog odloka o OPPN za del območja PA6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Božiček)
Predlog odloka o OPPN za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Golob)
Predlog odloka o OPPN za del območje PA28 – širitev Trnave (Rožič)

15. Predlog odloka o OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za
gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rakun
16. Pobude in vprašanja svetnikov
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SKLEP : Sprejme se dnevni red v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
Pri poročilu o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v občini, je imel
vprašanje Franc Skok, kako poteka 3. faza gradnje tlačnega voda – kanala na odseku Kaplja vas –
Grajska vas. Milan Šoštarič je odgovoril, da je bilo izvedeno zbiranje ponudb, sledi sklenitev
pogodbe z izvajalcem, začetek gradnje te faze pa se pričakuje konec septembra 2016. Slavko
Šketa pa je imel vprašanje glede kanalizacije Letuš – desni breg in Letuš – levi breg, ali je bila
finančna analiza narejena. Milan Šoštarič je povedal, da imamo pridobljena dva gradbena
dovoljenja za izgradnjo kanalizacije v naselju Letuš. Pri tem sodelujemo z občino Šmartno ob Paki,
služnostne pogodbe s posameznimi lastniki zemljišč so izdelane, levi breg se poveže s Šmartnim
ob Paki, desni breg pa je še v fazi preverjanja ekonomske upravičenosti. Milan Šoštarič je dodal,
da bomo podali dodatno obrazložitev do naslednje seje občinskega sveta.
Tudi Bogdan Trop je imel vprašanje glede izvajanja gradnje kanalizacije Letuš – levi breg in apelira
na župana, da bi se gradnja kanala nadaljevala in ne zastala.
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 12. seje občinskega sveta ter poročilo o
izvajanju trenutnih investicij v občini.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Točko je obrazložila predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Danica
Tajnšek. Povedala je, da je bil v junijski številki Utripa in na spletni strani občine Braslovče
objavljen razpis za dajanje pobud za podelitev priznanj občine Braslovče v letu 2016. Do roka, ki je
potekel dne 18.7.2016, so prispeli predlogi, ki so jih posredovali : Društvo upokojencev Braslovče,
Viktor Zorec, Kulturno društvo Gomilsko, OO Desus Braslovče, KO Letuš in Medobčinsko društvo
invalidov Žalec. Komisija je na svoji seji dne 22.8.2016, obravnavala posamično vse predloge
kandidatov in o predlogih tudi glasovala. Člani komisije so pri svojem odločanju upoštevali določila
Odloka o priznanjih občine Braslovče in kriterije za podelitev posameznih plaket občine Braslovče.
Soglasno so sklenili, da se trem kandidatom ne podeli nobena plaketa, saj dva kandidata ne
izpolnjujeta pogojev za podelitev priznanj, en kandidat pa je priznanje že prejel leta 2012.
V skladu z Odlokom o priznanjih občine Braslovče (Ur.list RS 47/2014) je komisija soglasno
sprejela, da se letos podeli ena zlata, ena srebrna in ena bronasta plaketa. Župan je dodal, da bo
tudi sam podelil eno županovo priznanje Simonu Božiču.
Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče podeli naslednja priznanja občine Braslovče za
leto 2016 :
1. Bronasta plaketa : Marija Ana Marovt, Letuš 84 A
2. Srebrna plaketa : Lovska družina Braslovče, Braslovče 22
3. Zlata plaketa : Anton Repnik, Parižlje 41
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Župan je povedal, da je Podjetje Loris d.o.o. iz Dravograda, izvedlo notranje revidiranje poslovanja
Občine Braslovče za leto 2015 in podalo svoje ugotovitve in priporočila. Nekatera priporočila je
občinska uprava že upoštevala, nekatera pa še bomo.
Sprejet je bil naslednji

2

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

SKLEP : Občinski svet občine Braslovče se seznani s poročilom o notranjem revidiranju
občine Braslovče za leto 2015.
Ad 7
Poročilo NO o nadzoru ZR Občine Braslovče za leto 2015 in Poročilo o opravljenem nadzoru
porabe sredstev občinskega proračuna za Kulturno društvo Gomilsko za leti 2014 in 2015, je
obrazložila predsednica Nadzornega odbora Helena Gajšek. Brez razprave je bil sprejet
SKLEP 1 : Občinski svet občine Braslovče sprejme poročilo Nadzornega odbora o nadzoru
ZR Občine Braslovče za leto 2015.
SKLEP 2 : Občinski svet občine Braslovče sprejme poročilo o opravljenem nadzoru porabe
sredstev občinskega proračuna za Kulturno društvo Gomilsko za leti 2014 in 2015.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
Barbara Florjan Jelen je povedala, da so občinski svetniki prejeli po pošti dne 30.6.2016, polletno
poročilo o izvajanju proračuna občine za leto 2016. Slavko Šketa je dejal, da se nekatere investicije
vlečejo že iz prejšnjega mandata (dom kulture, grad Žovnek…) in da je bil sedanji sestav
občinskega sveta postavljen pred dejstvo, da se ne more iti v nove investicije zaradi preteklih
zadolžitev. Župan je odgovoril, da se ne more strinjati z izjavo svetnika Šketa in da je trenutno v
investicijah 500.000 EUR ter da občina posluje zelo likvidno. Šketa je dejal, da je govoril o
indeksih za prvo polletje, sedaj pa se res dela.
Ad 9
Lokalni program za kulturo občine Braslovče za obdobje 2016-2020, je bil v 45. dnevni javni
obravnavi. Do izteka javne obravnave – 13.8.2016, nismo prejeli nobene pripombe oziroma
predloga.
Slavko Šketa je imel nekaj pripomb na predlog lokalnega programa in sicer glede odpiralnega časa
knjižnice (ki bo najbrž drugačen, kot je sedaj), predvidenih novih zaposlitev v knjižnici in navedenih
zneskov investicij. Ti podatki naj ne bi bili fiksni, saj bo treba sicer ob vsaki spremembi program
spreminjati.
Renata Marolt je dejala, da so zneski načrtovanih investicij v programu povzeti po NRP in so
navedeni »do«, pri zaposlitvah 4 strokovnih delavcev v knjižnici, pa bi bilo bolje, da se napiše
»možnost zaposlitve«.
Bogdan Trop je predlagal, da se tudi pri Kulturnem domu Letuš predvidi obnova ovoja stavbe, kot
je že predvideno za Dom krajanov Gomilsko in občinsko stavbo na naslovu Braslovče 22.
Uroš Zupanc je prav tako predlagal, da se v besedilu programa napiše »predvidena vrednost »,
»predviden termin«, »predvideni viri«….Potruditi se moramo, da pridobimo čim več dodatnih
evropskih sredstev za posamezne projekte.
Župan je dejal, da so pripombe smiselne in da jih bomo upoštevali. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet Občine Braslovče sprejme Lokalni program za kulturo Občine
Braslovče za obdobje 2016-2020.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 10
Taja Steblovnik, direktorica zasebnega vrtca s koncesijo Bambi, je obrazložila razloge za vlogo za
podelitev koncesije v Braslovčah, zaradi česar se sprejema Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva v občini Braslovče. Povedala je, da je, zaradi vse večjega
vpisa otrok s stalnim bivališčem v občini Braslovče v programe vrtca Bambi, v šolskem letu
2015/2016 v Braslovčah pričela delovati enota zasebnega vrtca Bambi Veronikin kotiček. Ne glede
za to, da ima vrtec že podeljeno koncesijo za opravljanje javne službe v občini Šmartno ob Paki, ta
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koncesije za območje občine Braslovče ne velja. Zato mora vrtec za vključitev enote v sistem javne
službe v naši občini pridobiti tudi koncesijo Občine Braslovče. Povedala je še, da je v njenem vrtcu
43 otrok iz občine Braslovče, od skupno 82 otrok. Predlagani sprejem odloka ne bo imel dodatnih
finančnih posledic za občino Braslovče.
Slavko Šketa je dejal, da občina pristopi k podelitvi koncesije v primeru, da se v javni vrtec želi
vključiti več otrok, kot pa je razpoložljivih kapacitet. Glede na zadnje podatke je v vrtcu Braslovče
še nekaj prostih mest. Predlaga, da se odlok sprejema dvofazno in da se v tem času pripravi
poročilo, kakšno je dejansko stanje otrok v šoli in vrtcih v naši občini in kakšen bo predviden priliv
otrok, glede na to, da se v naši občini širi stanovanjska gradnja in prihajajo mlade družine.
Renata Marolt je odgovorila, da se število otrok v vrtcu spreminja. Podatki, s katerimi smo
razpolagali junija, so kazali na to, da v vrtcu Braslovče ni prostih mest. Konec avgusta je bila slika
drugačna, ker se je kar nekaj staršev odločilo, da bo vpisalo svoje otroke v druge vrtce. Starši
imajo namreč pravico, da otroka vpišejo v več vrtcev, izberejo pa potem tistega, ki jim je
najugodnejši. Poleg tega je na čakalni listi, po podatkih, s katerimi razpolagamo, okoli 20 otrok, ki
bi se v vrtec želeli vključiti tekom leta.
Taja Steblovnik je dodala, da v braslovškem vrtcu zagotovo ni prostora za 43 otrok, kolikor jih je
vpisanih v vrtec Bambi. Povedala je še, da je ravnateljica OŠ Braslovče na svetu zavoda, katerega
članica je tudi sama, podala informacijo, da leta 2018/2019 naj ne bi bilo več prostora za 12
oddelkov v vrtcu Braslovče, kolikor jih je sedaj.
Slavko Šketa je ponovno predlagal, da se predlog odloka obravnava dvofazno in da se o tem
glasuje. Župan njegovega predloga ni sprejel in je dal na glasovanje naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva v občini Braslovče, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 1 svetnik.

Ad 11
Simona Klokočovnik je povzela zakonsko podlago za sprejem petih odlokov o OPPN, ki so na
današnjem dnevnem redu seje. Vse predloge odlokov je obravnaval pristojni odbor za okolje in
prostor ter gospodarsko infrastrukturo in jih potrdil. Vsebinsko pa je posamezne odloke obrazložila
predstavnica AR projekt d.o.o.,
Andreja Preložnik, ki je tudi pripravila vse projekte in predloge odlokov o OPPN. Sprejet je bil
naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o OPPN za del območja PA10 –
Rakovlje vzhod (Strnad), v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 12
Andreja Preložnik je obrazložila predlog OPPN za del območja PA6 – Vikend naselje Letuš – desni
breg (Božiček). Sprejet je bil naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o OPPN za del območja PA6 –
Vikend naselje Letuš – desni breg (Božiček), v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 13
Andreja Preložnik je obrazložila predlog OPPN za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi
breg (Golob). Sprejet je bil naslednji
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SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o OPPN za del območja PA1 –
Vikend naselje Letuš – levi breg (Golob), v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 14
Andreja Preložnik je obrazložila predlog OPPN za del območja urejanja PA28 – širitev Trnave
(Rožič). Sprejet je bil naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o OPPN za del območja urejanja
PA28 – širitev Trnave (Rožič), v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 15
Andreja Preložnik je obrazložila predlog OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe
namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rakun. Sprejet je bil naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o OPPN na kmetijskih zemljiščih
brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rakun, v
predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.

Ad 16
Župan je obrazložil potek obstoječih investicij v cestno in komunalno infrastrukturo.
Milan Šoštarič je povedal, da se dela okrog krožišča v Malih Braslovčah končujejo v roku, zgrajen
je tudi pločnik za pešce in javna razsvetljava. Preplastitev ceste od Malih Braslovč do Braslovč bo
predvidoma izvedena v mesecu septembru ali oktobru 2016.
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov.
Slavko Šketa je dejal, da javnost ni obveščena, kdaj bo svečana seja Občinskega sveta ob
občinskem prazniku. Renata Marolt je odgovorila, da je obvestilo o tem dogodku na spletni strani
občine Braslovče. Slavko Šketa je imel še vprašanje, kdaj poteče mandat ravnateljici OŠ
Braslovče.
Verica Kamin je odgovorila, da ravnateljici poteče pet letni mandat s 01.03.2017.
Slavko Šketa je podal še pisno dve vprašanji.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 18.55 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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