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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
14. redne seje, ki je bila dne 9.11.2016 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, Šketa Slavko, Štusej Janez, Tajnšek
Danica, Trop Bogdan, Vasle Jure, Zupanc Uroš, Punčoh Nika (seje se je udeležila pri
točki 4)
Opravičeno odsoten svetnik : Skok Franc
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen,
Simona Klokočovnik, Renata Marolt, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Tone Tavčar- sredstva javnega obveščanja, Gorazd Furman – Urbanisti
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
Na zapisnik 13. redne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil
SKLEP: Potrdi se zapisnik 13. redne seje z dne 7.9.2016.
Ad 3
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev prisotnosti
Potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega sveta
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v občini
Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja
urejanja PA20 – območje obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej)
6. Predlog rebalansa proračuna občine Braslovče za leto 2016
7. Pobude in vprašanja svetnikov

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
Šketa Slavko predlagal, da se napiše le tisto, kar se dejansko izvaja in se ne zavaja
občanov. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v
občini Braslovče, je bil objavljen v Ur.listu RS št. 60/2016, čeprav na prejšnji seji ni bilo
razprave o vsebini odloka. Sprejet je bil po enofaznem postopku. Predlaga županu, da se
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s podelitvijo koncesije počaka, dokler svetniki ne dobijo seznama šoloobveznih otrok v
občini in predvideno potrebo po šolskih prostorih v naslednji dveh letih. Ta podatek je
zahteval že v preteklih letih, pa ga še ni prejel. Renata Marolt je odgovorila, da je razpis
za podelitev koncesije v pripravi, razpis se objavi v Ur.listu RS. Župan je dodal, da se
število otrok v OŠ Braslovče povečuje. Šolskih prostorov bo primanjkovalo, zato bo
potrebno prostore vrtca nameniti OŠ in poiskati ostale prostorske možnosti za OŠ v občini
Braslovče. Odgovorno moramo poiskati notranje rezerve za OŠ.
Šketa Slavko je ponovno zahteval, da se pridobijo številke šoloobveznih otrok, saj so na
svetu zavoda OŠ Braslovče te številke znane. Podatki o številu šoloobveznih otrok bodo
podani na naslednji seji OS.
Tu se je seje udeležila Nika Punčoh.
Jasmino Roter Jager je zanimalo konkretno glede obnove gospodarskega objekta na
Žovneku, ali smo že pridobili kakšno ponudbo glede koriščenja teh prostorov v turistične
namene. Župan je pojasnil, da je za to območje predviden OPPN Žovnek, ki bo opredelil
kakšne dejavnosti bodo možne na tem območju. Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 13. seje občinskega sveta ter
poročilo o izvajanju trenutnih investicij v občini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja
PA20 – območje obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej) je najprej obrazložila
Simona Klokočovnik, vsebinsko pa pripravljavec odloka – Gorazd Furman, Urbanisti d.o.o.
Območje OPPN obsega del stavbnih zemljišč, ki so v Prostorskem redu Občine Braslovče
(Ur.l., št. 16/08, 46/11, 8/15) označena z oznako PA 20 in za katera je skladno s tem
aktom predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta oz. OPPN po ZPNačrt.
Območje OPPN zajema naslednje parcele v k.o. Gomilsko: 859/1, 59/2, 60, *159, 61/1,
61/2, 61/3, 61/4, 61/5, *179, 34/1. Predmet izdelave OPPN je revitalizacija degradiranega
območja znotraj naselja Gomilsko. Predvidena je izgradnja obrtno stanovanjskih
dejavnosti z ustrezno prometno in komunalno infrastrukturo. Območje je razdeljeno na tri
enote urejanja (v nadaljevanju: EU). Posamezne enote urejanja zajemajo več parcel. Od
tega je EU/1 velika 0,42 ha, znotraj katere je načrtovano oblikovanje obrtnega dela
območja in sicer rekonstrukcija obstoječih stavb ali gradnja novih ter prometnih in
parkirnih površin za tovorna vozila. Enota EU/2 je velika 0,13 ha. Znotraj nje je predvidena
zaokrožitev stanovanjskega dela naselja in sicer gradnja do dveh večstanovanjskih stavb.
Enota EU/3 je velika 0,42 ha. Zajema območje že obstoječih stavb različnih namembnosti.
Dovoljena je njihova rekonstrukcija, na območju izven poplav pa tudi gradnja novih stavb.
Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o OPPN za del območja
urejanja PA 20 - območje obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej), v
predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
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Ad 6
Predlog rebalansa proračuna občine Braslovče za leto 2016 je na kratko obrazložil župan.
Barbara Florjan Jelen pa je natančneje obrazložila posamezne postavke proračuna.
Planirani prihodki za leto 2016 znašajo 4.706.400,00 EUR, vsi planirani odhodki pa
4.662.344,00 EUR. S pozitivno razliko med planiranimi prihodki in odhodki se pokriva
negativno stanje iz preteklega leta na dan 31.12.2015. Sledila je razprava.
Šketa Slavko je dejal, da je likvidnost občine uravnotežena. Struktura minusov in plusov je
rezultat neizvršenih investicij. V NRP še ni pločnika in avtobusne postaje. Povečanje je pri
vrtcih, podatki o številu otrok so navedeni le pri vrtcu Bambi, drugje ne. Občina mora po
zakonu plačevati vsa razpoložljiva mesta v določenih procentih; osebno meni, da občina
ne ravna v skladu z zakonom. Sprašuje zakaj je bilo potrebno zamenjati luči v Rakovljah
in narediti geodetski posnetek za prehod za pešce pri trgovini Jager – saj bi moral biti
prehod predviden že v samem gradbenem dovoljenju za trgovino Jager. Že revizorka je
ugotovila, da bi se morali izvajati enotni razpisi, mi pa delamo po faznem postopku,
predvsem pri kanalizaciji. Prav tako ni predlogov investicij pri NRP (razpisi za evropska
sredstva). Predlaga, da se NRP dopolni z rebalansom za leto 2017.
Povečal se je vložek v obnovo objekta Braslovče 31, pa občina ni lastnik objekta.
Župan je pojasnil, da je lokacija objekta Braslovče 31 zelo pomembna za turistično
informacijski center (TIC). Občina ima sklenjeno najemno pogodbo s Pošto Slovenije,
predviden je odkup teh prostorov. V prostorih bo delovala pogodbena pošta, TIC in
Turistično društvo Braslovče, v začetku decembra 2016. NRP je vedno plan nekih želja.
Regijskih projektov ni več, porabiti moramo notranje rezerve za izgradnjo kanalizacije in
obnovo cest.
Renata Marolt je pojasnila, da je število otrok v vrtcu Bambi najbolj naraslo, v ostalih vrtcih
pa se število ne spreminja tako očitno.
Milan Šoštarič je pojasnil, da je prišlo do zamenjave luči v Rakovljah, ker so bile le-te
stare že 20 let in nevarne. Nove luči se postavljajo tudi v Letušu in Podgorju pri Letušu.
Slavko Šketa je menil, da občina ne potrebuje dodatnih prostorov, zato ne vidi smisla,
zakaj je sklenjena najemna pogodba s Pošto Slovenije. Župan je odgovoril, da je občina
ocenila, da se ta prostor potrebuje zaradi svoje lokacije, ki je primerna tudi za TIC. Zavod
ZIKŠT 3 Jezera se je javil na poziv Pošte Slovenije za pogodbeno pošto in bil izbran, saj
občina Braslovče potrebuje pošto. V objektu so trije ločeni prostori, za vsako dejavnost oz.
namen posebej. Pošta Slovenije je dala tudi soglasje, da se prostor da v podnajem.
Slavko Šketa je dejal, da bomo imeli nepotrebne stroške, prostore v zgradbi občine, kjer je
bila knjižnica, pa bomo imeli prazne. Župan mu je odgovoril, da ima prostore v bivši
knjižnici v najemu Kulturno društvo Mavrica in Prosvetno društvo Braslovče za svojo
dejavnost, vse ostale prostore v pritličju pa zasedajo društva v občini. Praznih prostorov
torej ni.
Branko Ribizel je dodal, da je imelo do sedaj Turistično društvo Braslovče svoj prostor
skrit in neprimeren, sedaj pa bo imelo prostor, ki bo bolj dostopen javnosti, zato idejo
podpira.
Bogdan Trop je predlagal, da se povzetek rebalansa proračuna pripravi opisno na dveh
straneh, da bodo svetniki vedeli, kaj se spreminja in zakaj. Želi dobiti prave informacije in
želi, da občina deluje transparentno.
Jasmina Roter Jager je dejala, da že dolgo dobro sodeluje s Tajo Steblovnik na področju
turizma in športa. Ker je bila želja, da se to področje bolj razvija, so ustanovili zasebni
zavod, ki je neprofiten, delajo z lastnimi sredstvi in lastnim delom, sedaj pa bodo
ustanovili pogodbeno pošto za občane občine Braslovče. Končno se nekaj dogaja, pa
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opaža, da namesto da bi podprli nove zaposlitve, ki bodo s tem nastale, se raje blati in
zavaja javnost z lažnimi informacijami. To je nepošteno in nepravično do vseh, ki delajo
na tem projektu.
Bogdan Trop je dejal, da prvič sliši za podtikanja in da podpira idejo župana vsebinsko,
ponovno pa želi, da se zadeva transparentno obravnava.
Slavko Šketa je dejal, da podpira idejo, da se privatni sektor vključi v projekte. Tudi
Žovnek bi bilo treba tako organizirati. Moti ga le, da niso informirani.
Jasmina Roter Jager je odgovorila, da je bilo obvestilo o zagonu pogodbene pošte v
Braslovčah že zapisano v zapisniku 12. seje OS, ki je bila dne 29.6.2016, pod točko 12.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Rebalans proračuna Občine
Braslovče za leto 2016.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 1 svetnik.
Ad 7
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov.
Aleksander Jelen : prosi za zakrpanje lukenj na Gomilskem in v Grajski vasi. V Grajski
vasi ne deluje javna razsvetljava – naj se okvara odpravi. Telovadnico v domu krajanov
Gomilsko koristi v celoti Taekwon do klub SUN Braslovče, plačuje pa le polovico dvorane
– naj se opravi nadzor nad delovanjem tega kluba.
Branko Ribizel : prosi za ureditev javne razsvetljave na Terasah v Braslovčah.
Iztok Derča : Ponovno opozarja na zadevo, na katero je opozoril že na prejšnji seji g.
Hribernik, pa ni odziva - na neprimerno postavitev raznih reklamnih panojev pri kapeli v
križišču za Braslovče v Parižljah. Tam so tudi panoji, ki se ne tičejo prireditev v občini
Braslovče. Prav tako panoji onemogočajo normalno preglednost in predstavljajo
nevarnost za cestni promet, saj je to križišče že brez teh panojev znano kot nevarna
točka. Pozval je župana, da upravljavca v imenu občine pozove, da se panoje odstrani in
se jih v prihodnje ne postavlja na tej lokaciji.
Dodal je še, da si je z vodjem režijskega obrata ogledal, kaj vse bi bilo potrebno počistiti v
Grajski vasi že pred cca. 2 mesecema, vendar je bilo pred spravilom hmelja in ostalih
poljščin to nesmiselno. Poljščine so že lep čas pospravljene in bi bil skrajni čas, da se vas
počisti, saj lahko pride do zamašitve meteornih jaškov, v primeru večjega dežja. Predlagal
je, da vodja režijskega obrata vsak ponedeljek zjutraj prevozi vse ceste v občini in bo
videl, kaj je potrebno narediti in potem prilagodil razpored delavcev za ves teden,
namesto, da ga na sejah KO in OS pozivamo, katere ceste so potrebne obnov in čiščenja.
Danijel Cokan : pove, da so bili predstavniki Civilne iniciative na sestanku v Državnem
svetu in pri predsedniku državnega zbora g. Brglezu v Ljubljani. Pogreša aktivnost
svetnikov proti trasi predvidene ceste in želi, da povedo svoje mnenje. Ustavili bodo ta
državni prostorski načrt, bitka bo tudi pred sodiščem, če bo treba, zato naj se denar
predvidi tudi za pravdanje.
Jasmina Roter Jager sprašuje, kako je z ureditvijo neprofitnih stanovanj.
Župan je odgovoril, da bo treba čim prej poskrbeti za stanovalce v Podvrhu in jim
omogočiti nadomestna stanovanja. Obstajale so tri opcije : v poslopju Hmezad KZ
Braslovče ureditev stanovanj, vendar to ne pride v poštev, saj ne bi bili mi lastnik
stanovanj. Druga možnost je Jager, ki ima nad trgovino možnost zgraditi 8 velikih
stanovanj – gre za odkup stanovanj. Tretja možnost pa je star kulturni dom – idejna
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zasnova je narejena za 8 stanovanj. V Rakovljah je prav tako predvidena izgradnja 4
večstanovanjskih objektov, v skladu z OPPN. Vprašanje je, komu dati prednost ?
Jasmina Roter Jager je sejo zapustila ob 18.50 uri.
Slavko Šketa : meteorni jaški so zasuti z listjem in jih je potrebno očistiti. Skladišče pred
trgovino Jager je neprimerno za trg, ki je zavarovan kot kulturna dediščina in kvari izgled
trga. Treba bi bilo nekaj ukreniti glede tega. Moti ga tudi prenova ceste proti Malim
Braslovčam oz. stranske črte na cesti, ki so zavajujoče za udeležence v prometu.
Zakaj se je postavil nov prometni znak v Rakovljah – 7,5 ton skupne teže, saj omejitve
nihče ne upošteva. Kamioni vozijo zelo hitro skozi naselja. Odstranjena je bila šikana v
Kamenčah, v dveh letih pa se ni še nič naredilo glede tega.
Simona Klokočovnik je pojasnila, da nov prometni znak v Rakovljah pomeni prepoved za
vsa tovorna vozila, razen za dostavo.
Župan je povedal, da ne ve, zakaj se cesta do Malih Braslovč ni mogla razširiti, saj so
mejaši ob cesti dovolili, da bi se cesta razširila, vendar do tega ni prišlo. Morda bo
naslednje leto možna širitev ceste.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 19.00 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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