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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
14. redne seje, ki je bila dne 20.06.2012 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Arčan Danilo, Balant Marko, Beloglavc Filip, Cokan Danijel, Drča Vinko, Kragl
Boštjan, Mikek Vekoslav, Repnik Anton, Ribizel Branko, Tajnšek Danica, Turnšek Drago, Žohar
Rudolf
Opravičeno odsotni : Štusej Janez, Vasle Jure, Ramšak Blaž
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Barbara Florjan Jelen, Renata Marolt, Simona
Klokočovnik, Verica Kamin.
Opravičeno odsoten : Milan Šoštarič
Ostali prisotni: Tone Tavčar – sredstva javnega obveščanja, Helena Gajšek – NO, Andreja Zupan
- ravnateljica OŠ Braslovče.

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 13. redne seje je imel pripombo Vinko Drča. Pri točki Ad 5 je namreč narobe napisan
»Križnikov vrh«, pravilno bi se glasilo »zajetje pri Križnikovem mlinu v Črnem vrhu«. Opozoril je še,
da se v zvezi z zavarovanjem vodnih virov nič ne dogaja, čeprav je bilo s strani JKP Žalec
obljubljeno, da bodo zadevo uredili z občino Tabor. Potrebno je urediti sistem napajanja vodnega
vira. Dejal je, da v kolikor bo prišlo do onesnaženja vodovoda zaradi gnojenja, bo za to odgovoren
župan. Ostali svetniki so se s pripombo na zapisnik strinjali. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 13. redne seje z dne 28.03.2012.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Imenovanje nadomestnega člana krajevnega odbora Parižlje - Topovlje
6. Imenovanje članov občinske volilne komisije
7. Letno poročilo Osnovne šole Braslovče za leto 2011
8. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in
dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti
9. Seznanitev in sprejem sklepov glede postopka priprave državnega prostorskega načrta za
zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini
10. Informacija o obisku ministra za kmetijstvo in okolje Franca Bogoviča v občini Braslovče
11. Informacija o nakupu defibrilatorjev
12. Informacija o zakonu za uravnoteženje javnih financ (Ur.list RS št. 40/2012)
13. Volitve predstavnikov v Razvojni svet Savinjske regije
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14. Prenos parc.št. 60/6 k.o. Braslovče in parc.št. 13/8 k.o. Podvrh, na katerih stojijo trafo postaje,
na podjetje Elektro Celje d.d.
15. Pobude in vprašanja svetnikov
Župan je predlagal, da se na dnevni red uvrsti kot nova 15. točka : Odlok o turističnem vodenju na
turističnem območju Spodnje Savinjske doline – območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor,
Vransko in Žalec.
Navedeni odlok je bil že obravnavan na 13. redni seji Občinskega sveta, v času javne obravnave
pa nanj ni bilo pripomb in je po pomoti izpadel iz gradiva za to sejo.
Svetniki so se z dodatno točko strinjali.
SKLEP : Dnevni red se sprejme z dodatno 15. točko dnevnega reda.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
V zvezi s poročilom o realizaciji sklepov 13. seje občinskega sveta, je župan le dodal, da je bila na Upravno
enoto Žalec posredovana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za poslovno trgovski objekt v Braslovčah,
tako da se pričakuje gradbeno dovoljenje čim prej.
Svetnik Ribizel je vprašal, kdaj bo možna priključitev na kanalizacijo. Župan je odgovoril, da je to problem
celotne Savinjske doline, ki je nastal zaradi spremembe pri izvajalcu del. Dokler gospodinjstva ne dobijo
obvestila od JKP Žalec o obvezni priključitvi, ne bo možen priklop na kanalizacijo. Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 13. seje občinskega sveta v predlagani
vsebini.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Točko je obrazložila predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Danica
Tajnšek. Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče imenuje za nadomestnega člana Krajevnega
odbora Parižlje – Topovlje, Passero Nejca, Parižlje 57 (namesto Marovt Ivana).
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Točko je obrazložila predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Danica
Tajnšek. Hkrati je pozvala vse politične stranke, naj pri predlaganju članov volilnih odborov gledajo
na to, da ne bodo vedno eni in isti ljudje v volilnih odborih in naj dajo priložnost tudi ostalim
občanom. Treba je upoštevati zakonsko določilo, da člani volilnega odbora in njihovi namestniki ne
morejo biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni
enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski
skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti. Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče imenuje Občinsko volilno komisijo v naslednji
sestavi :
Mitja Korent, Rakovlje 17 c, 3314 Braslovče – predsednik
Natja Šketa Miser, Kamenče 31, 3314 Braslovče – namestnik predsednika
Cvetka Kronovšek, Orla vas 27 a, 3314 Braslovče – član
Andrej Korošec, Glinje 2 a, 3314 Braslovče – član
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Janko Marovt, Braslovče 1, 3314 Braslovče – član
Rudi Sedovšek, Rakovlje 34, 3314 Braslovče – namestnik člana
Ivana Erna Brinovec, Letuš 71 a, 3327 Šmartno ob Paki – namestnik člana
Dominik Pongračič, Parižlje 38 b, 3314 Braslovče – namestnik člana
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Letno poročilo Osnovne šole Braslovče za leto 2011 je podrobneje podala ravnateljica OŠ Andreja
Zupan. Predstavila je dejavnost šole in najpomembnejše uspehe v letu 2011. Šola posluje
pozitivno, saj je tudi redno financiranje. Pohvalila je dobro sodelovanje s starši, z njimi se sestajajo
večkrat na leto. Šolski sklad deluje uspešno. Učbeniški sklad je zelo pomemben, saj omogoča
učencem brezplačne učbenike. Pomembno je dejstvo, da so vpisani vsi otroci iz občine Braslovče,
ki so potrebovali varstvo, vpisani so tudi vsi devetošolci na želene srednje šole, realizacija pouka in
dni dejavnosti pa je 100,24 %.
Župan je dodal, da je šola pomemben dejavnik v občini in meni, da dobro posluje. Občina je
pripravila OPPN za širitev OŠ, ki je sedaj v javni razgrnitvi. Gre za gradnjo prizidka k OŠ in ureditev
prometnega režima okoli šolskega kompleksa. Nadzorni odbor občine Braslovče bo v sklopu
svojega letnega nadzora letos pregledoval tudi računovodsko stanje OŠ Braslovče.
V razpravi je Vinko Drča povedal, da so ob nastanku občine Braslovče želeli imeti v vsakem
okrožju svojo šolo in vrtec, kar je tudi ostalo. Tako imamo poleg OŠ Braslovče še tri podružnične
OŠ. Zanimalo ga je, kako je z vzgojnimi problemi v šoli. Ravnateljica je odgovorila, da o vsakem
vzgojnem problemu obvestijo starše, tudi svet staršev. Šola ima svoj hišni red in šolska pravila.
Povedala je, da nimajo večjih problemov, letos so bili izrečeni le 4 opomini. Prag tolerance pa je
res višji kot je bil včasih.
Marko Balant je imel vprašanja : glede učnega uspeha pri slovenščini in angleščini (zakaj je tako
slab uspeh pri slovenščini), glede prihodkov od prodaje na trgu, glede amortizacije, terjatev do
kupcev in ali je NO občine Braslovče že pregledal poslovanje OŠ.
Ravnateljica bo glede teh vprašanj pripravila poročilo za Nadzorni odbor.
Boštjan Kragl pa je predlagal, da se preveri na OŠ, ali res obstaja »obred« ob prihodu otrok iz
podružničnih šol na OŠ Braslovče, kjer naj bi se jih lotili otroci iz višjih letnikov OŠ.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Letno poročilo Osnovne šole Braslovče za
leto 2011, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
Točko je razložila Renata Marolt. Cene programov predšolske vzgoje se ne spreminjajo, spreminja
se le plačilo vzgojnine glede na neprekinjeno odsotnost otroka v času počitnic od 1. julija do 31.
avgusta. Svet zavoda OŠ je predlog občine glede počitniške rezervacije in obračuna storitev v
mesecu juliju in avgustu sprejel in jih predlaga v potrditev občinskemu svetu. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep o cenah programov predšolske
vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov
vrtca za primer počitniške odsotnosti.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
Tu je sejo zapustila ravnateljica OŠ Andreja Zupan.
Ad 9
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Aktivnosti občine v zvezi z državnim prostorskim načrtom za zagotavljanje poplavne varnosti v
Spodnji Savinjski dolini sta razložila župan in Vinko Drča. V ta namen je bila ustanovljena tudi
posebna komisija, ki vodi in spremlja vsa dogajanja.
Celotno gradivo – pripombe na stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve osnutka DPN in
okoljskega poročila s strani občine in odvetnice Jasmine Gričnik, ki smo jih posredovali na
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - Direktorat za prostor, so prejeli svetniki v gradivu.
Marko Balant je menil da je prav, da občina zaščiti svoje interese, saj gre za poseg na kmetijska
zemljišča, ki bo slabo vplival na okolje in ljudi. Sprejeta sta bila sklepa:
SKLEP 1: Občinski svet občine Braslovče zavzema naslednje stališče, da se pred
podajanjem pozitivnega mnenja na DPN za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji
Savinjski dolini, predmet katerega je izgradnja suhih zadrževalnikov Trnava in Kaplja vas na
območju občine Braslovče predhodno reši:
1. Prostorska problematika občine Braslovče v zvezi Prostorskega reda Občine Braslovče
(PROB), ki ga je s sklepom št. 350-17-13/2005/16, 350-18-2/2005/14 z dne 11.12.2007
potrdil minister za okolje in prostor in je zaradi podane zahteve Vlade RS za oceno
ustavnosti in zakonitosti Odloka o prostorskem redu občine Braslovče (Ur.l.RS, št.
46/11) ter posledično izdanega Sklepa Ustavnega sodišča RS o začasnem zadržanju št.
U-I-155/11 z dne 14.09.2011 (Ur.l.RS, št. 74/11) v nekaterih delih ustavljeno izvajanje
PROB.
2. Umestitev v obravnavani DPN ureditev suhega zadrževalnika na Trebniku na območju
naselja Braslovč in ureditev suhega zadrževalnika na Trnavci na območju Glinj.
3. Dopolnitev okoljskega poročila za vsako posamezno kmetijo v občini Braslovče, ki bo
prizadeta z izgradnjo suhih zadrževalnikov Trnava in Kaplja vas z osnovnimi podatki o
kmetiji, s poslovnim načrtom o vrednosti posameznih kmetij pred in po izgradnji suhih
zadrževalnikov in z opisi negativnih vplivov na prisotnost nedovoljenih aktivnih snovi v
kmetijskih pridelkih oz. na kmetijskih zemljiščih.
SKLEP 2: Občinski svet občine Braslovče sprejme pripombe na stališča do pripomb in
predlogov, ki so bile s strani občina Braslovče oziroma komisije za dajanje pripomb in
predlogov podane v času javne razgrnitve (med 28. oktobrom in 28. novembrom 2011) in na
javni obravnavi osnutka DPN in okoljskega poročila, vključno z odgovorom na stališča
odvetnice Jasmine Gričnik z dne 12.06.2012. Pripombe s prilogo se posredujejo Ministrstvu
za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje in Ministrstvu za infrastrukturo in prostor,
Direktorat za prostor.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 10
Informacijo o obisku ministra za kmetijstvo in okolje Franca Bogoviča v občini Braslovče, je podal
župan. Dne 1.6.2012 je bil minister v Celju in v Braslovčah. Vinko Drča je povedal, da je bila
ministru zelo podrobno predstavljena problematika hmeljarstva v Spodnji Savinjski dolini.
Ad 11
Informacijo o nakupu defibrilatorjev je podala Barbara Florjan Jelen. Filip Beloglavc pa je v imenu
Jureta Vasleta dodal, da so bili pobudniki te akcije politična stranka N.Si, gasilci in dr. Marovt iz
urgence. Na razpis se je prijavilo 14 ponudnikov. Cena defibrilatorja je znašala 6.779 EUR. Vsi
prispevki pravnih in fizičnih oseb so evidentirani. Stroški tiskanja in pogostitve so bili 199 EUR.
Primanjkljaj v višini 854,35 EUR pa je krila politična stranka N.Si.
Ad 12
Informacijo o zakonu za uravnoteženje javnih financ, ki je začel veljati 1.6.2012 in je objavljen v
Ur.listu RS št. 40/2012, je podala Barbara Florjan Jelen. Isti dan je bil sprejet rebalans državnega
proračuna, ki je bil objavljen v Ur.listu RS št. 37/2012. Zakon vpliva na 39 zakonov. Na področju
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zakona o lokalni samoupravi se letni znesek sejnin niža iz 15 % na 7,5 % plače župana. Na
področju Zakona o financiranju občin financiranje investicij ostane na ravni 4 % skupne primerne
porabe za leto 2013 in 2014. Na področju plač v javnem sektorju se le – te znižajo za 8 %,
odpravijo se nesorazmerja, ni napredovanj do 1.6.2013, zniža se regres za prehrano, kilometrina,
prevoz na delo in iz dela.
V drugi polovici leta 2012 bo iz tega naslova cca 6.000 EUR prihranka. V 14. členu ZIPRS –B je
določena nova povprečnina v višini 543 EUR, po 1. juliju občini Braslovče finančna izravnava ne
pripada več, znesek dohodnine pa se zniža za 22.509 EUR. Znižanje se bo upoštevalo v rebalansu
proračuna za leto 2012.
Ad 13
Župan je za deset minut prekinil sejo, zaradi tajnega glasovanja. Vinko Drča je dejal, da ne bo
glasoval, saj v Razvojnem svetu med predstavniki gospodarstva ni nikogar iz Savinjske doline in je
sejo zapustil.
Volitve predstavnikov v Razvojnem svetu Savinjske regije so se izvedle z glasovnicami, ki so bile
razdeljene svetnikom. Župan je imenoval tri člansko komisijo za izvedbo volitev v sestavi : Verica
Kamin – predsednik, Barbara Florjan Jelen - član in Simona Klokočovnik – član. Tajno glasovanje
je bilo izvedeno ob 18. uri, prisotnih je bilo 11 svetnikov. Po štetju oddanih glasovnic je bil rezultat
glasovanja naslednji :
ZA je glasovalo 6 občinskih svetnikov.
PROTI je glasovalo 5 občinskih svetnikov.
Tajno glasovanje je bilo končano ob 18.10 uri.
Boštjan Kragl je zaradi obveznosti zapustil sejo. Vinko Drča pa se je vrnil na sejo.
Ad 14
Prenos parc.št. 60/6 k.o. Braslovče in parc.št. 13/8 k.o. Podvrh, na katerih stojijo trafo postaje, na
podjetje Elektro Celje d.d., je obrazložil župan. Filip Beloglavc je dejal, da sta obe trafo postaji v
zelo slabem stanju in si ju je lastil Vodlak Mirko. Ker ni bilo urejeno lastništvo zemljišč, podjetje
Elektro Celje ni imelo interesa za prenos transformatorjev v svojo last. Sedaj je status zemljišč
urejen, zato ima tudi Elektro Celje interes, da postane lastnik obeh trafo postaj. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče se strinja z brezplačnim odstopom zemljišča s
parc.št. 60/6 k.o. Braslovče, površine 9 m2 in zemljišča s parc.št. 13/8 k.o. Podvrh, površine
22 m2, s pripadajočo elektro trafo postajo, na podjetje Elektro d.d., Vrunčeva 2 a, Celje.
Glasovanje: Prisotno 11 svetnikov, ZA je glasovalo 11 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 15
Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline – območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, je na kratko razložil župan in Renata Marolt.
V razpravi je bilo največ vprašanj glede turističnih vodnikov, ali bodo stari vodniki še lahko opravljali
vodenja ali ne, kako je z društvi in koliko stroškov bo imela občina pri tem programu vodenja.
Odgovore je podala Renata Marolt. Vinko Drča je želel, da imamo strokovne vodiče in kvalitetno
vodenje. S tem so se strinjali tudi ostali svetniki. Župan je dejal, da je potrebno, da se občine
povezujejo med sabo in skupno nastopajo na področju turističnega vodenja po Spodnji Savinjski
dolini. Za prvi korak pa je potrebno sprejeti skupen odlok, ki bo urejal program in pogoje za
opravljanje turističnega vodenja. Odlok se lahko tudi spremeni ali dopolni, če se bo pokazala
potreba, vendar nekje je treba začeti, sicer smo na mrtvi točki. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o turističnem vodenju na
turističnem območju Spodnje Savinjske doline – območju občin Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.
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Glasovanje: Prisotno 11 svetnikov, ZA je glasovalo 10 in PROTI 1 svetnik.
Ad 16
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov.
Branko Ribizel je dal pismeno pobudo za postavitev prometnih znakov in ogledal proti naselju
Terasa I. Imel je tudi vprašanje, ali se bo občina Braslovče prijavila na razpis »Naša dežela je
lepa«. V trgu Braslovče je letos občina brezplačno poskrbela za enotna cvetlična korita z rožami na
vseh stanovanjskih stavbah, vendar rož nekateri lastniki hiš ne zalivajo.
Vinko Drča je dejal, da so v Grajski vasi sami poskrbeli za rože na perišču in vodnjaku.
Vprašal je še, ali obstajajo seznami članov volilnih odborov. Verica Kamin je odgovorila, da se
člane volilnih odborov imenuje ob vsakih volitvah posebej. Politične stranke dajo svoje predloge za
člane, imenuje pa jih občinska volilna komisija. Sezname članov volilnih odborov ob zadnjih
lokalnih volitvah, pa se lahko dobi na občini Braslovče.
Vinko Drča je kot član politične stranke SLS, dal tudi pismene pripombe na predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju. Apelira na ostale svetnike, da
pripombe preko svojih političnih strank posredujejo poslancem v državni zbor, ki bodo ta zakon
sprejemali.
Marko Balant je predlagal, da se te pripombe pošlje tudi na Skupnost občin Slovenije.
Županu pa je predlagal, da se pozove Rak Mitja, Braslovče 26, da umakne s travnika pod trgom in
ob cesti proti pokopališču svojo embalažo, vozila in drugo opremo, ki je moteča za okolje in ovira
promet na cesti oz. na samem križišču.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 19.00 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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