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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
15. redne seje, ki je bila dne 21.12.2016 s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Derča Iztok, Hribernik Andrej, Ivanovič Josip, Jelen Aleksander, Ribizel Branko,
Roter Jager Jasmina, Skok Franc, Šketa Slavko, Štusej Janez, Tajnšek Danica, Trop Bogdan,
Vasle Jure, Zupanc Uroš
Punčoh Nika in Cokan Danijel (seje sta se udeležila pri točki 4)
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Simona
Klokočovnik, Renata Marolt, Verica Kamin, Branko Cimperman
Ostali prisotni: Tone Tavčar- sredstva javnega obveščanja, Helena Gajšek – NO, Klemen
Strmšnik – Zavita d.o.o., Matjaž Zakonjšek in Igor Glušič – JKP Žalec 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 14. redne seje je bil posredovan občinskim svetnikom po elektronski pošti, upoštevane so
bile vse tri pripombe, ki so prispele v določenem roku. Sprejet je bil
SKLEP: Potrdi se zapisnik 14. redne seje z dne 9.11.2016.
Ad 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
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13.
14.

Ugotovitev prisotnosti
Potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče
Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode
Program odvajanja in čiščenja odpadnih voda 2017 – 2020
Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v občini
Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta občine Braslovče
Osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine Braslovče
Prodaja zemljišča parc.št. 538/76 k.o. Sp. Gorče
Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA6 – Vikend
naselje Letuš – desni breg (Kočevar)
Poročilo NO o opravljenem nadzoru ZR OŠ Braslovče za leto 2015
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Braslovče za
leto 2017 (prva in druga obravnava).
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
Tu se je seje udeležila Nika Punčoh in Danijel Cokan.
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Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Braslovče, je obrazložil Klemen Strmšnik – Zavita d.o.o., ki je
pripravil odlok. Namen odloka je analiza obstoječe in predvidene komunalne opreme na
obravnavanem območju in omrežjih komunalne opreme ter pridobitev osnov za izvajanje obračuna
komunalnega prispevka v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Cilj odloka je, da občina pridobi
pravno podlago za izdajo odločb o odmeri komunalnega prispevka, kar je glavni namen izdelave
programa opremljanja. Predlog odloka je obravnaval tudi odbor za okolje in prostor in soglašal z
njegovo vsebino.
Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče, v
predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode, je obrazložil direktor JKP Žalec d.o.o. Matjaž Zakonjšek. Elaborat sta
obravnavala na svojih sejah odbor za okolje in prostor ter odbor za gospodarske dejavnosti in
občinsko premoženje ter predlagata znižanje subvencije k ceni omrežnine. Elaborat so prav tako
že obravnavale občine Tabor, Vransko in Polzela in sprejele znižanje subvencije. Do sedaj je bila v
občini Braslovče 75 % subvencija omrežnine odvajanja, predlaga pa se, da se subvencija občine
zmanjša, saj bo s tem pridobljenih več sredstev za gradnjo kanalizacije na celotnem območju
občine Braslovče. Želimo izvesti čim več skupinskih priključkov. V razpravi je Uroš Zupanc vprašal,
koliko znaša konkretno položnica po posameznih občinah za porabo 12 m3 vode. Odgovor s strani
JKP je bil, da je razlika med občinami v omrežnini (npr. Polzela – 40 EUR, Braslovče - 37 EUR)
Podjetje bo pripravilo konkretne podatke in jih dostavilo na občino, kjer si jih lahko vsak pogleda.
Branko Ribizel je vprašal, ali se ljudje po pozivu JKP Žalec bolj vključujejo na kanalizacijsko
omrežje. Igor Glušič je odgovoril, da se pozna napredek. Tiste, ki imajo možnost priključka, pa se
ne priključijo, bodo predali v reševanje inšpekcijskim službam. Uroš Zupanc je omenil, da se
marsikateri občan ne more priključiti zaradi visoke cene priključka, saj je v socialni stiski. Zato bi
morala občina in JKP Žalec skupaj reagirati in najti rešitev. Matjaž Zakonjšek je odgovoril, da je bil
poslan z njihove strani že tretji poziv, pa občani vseeno ne reagirajo. Župan je dodal, da k vsakemu
problemu občana, ki ne more plačati prispevka, občina pristopi individualno in poskuša skupaj z
JKP Žalec najti ustrezno rešitev. Sprejet je bil
SKLEP 1: Občinski svet Občine Braslovče sprejme Elaborat o oblikovanju cen storitev
javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, v
predlagani vsebini.
SKLEP 2 : Občinski svet Občine Braslovče sprejme 50 % subvencijo k ceni omrežnine za
odvajanje komunalne odpadne vode.
SKLEP 3 : Nove cene veljajo od 1.1.2017 dalje.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 1 svetnik.
Ad 6
Igor Glušič je obrazložil Program odvajanja in čiščenja odpadnih voda 2017 – 2020. Program je
pripravilo JKP Žalec d.o.o. na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
(Ur.list RS št. 98/2015). Zasnovan je tako, da zasleduje posamezna poglavja, ki so predvidena v
26. členu Uredbe. Program morajo obravnavati vse občine v mesecu decembru 2016, potem pa se
ga pošlje na pristojno Ministrstvo.
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Slavko Šketa je dejal, da bi moral biti pred tem programom narejen operativni program na podlagi
sprejete Uredbe, pa ga še ni. Programa ni obravnaval pristojni odbor za okolje in prostor, svetniki
pa so ga dobili le po elektronski pošti, saj je zelo obširno gradivo.
Matjaž Zakonjšek je odgovoril, da je bil operativni program s strani države sprejet, potem pa
večkrat spremenjen. Do začetka leta 2016 bi morali dobiti nove operativne programe, pa jih ni bilo.
V tem hipu razpolagamo s temi podatki, kar je razvidno iz priloženega programa. Državna uredba
zahteva, da se navedeni program sprejme.
Dodal je še, da bodo greznice dovoljene do leta 2023.
Slavko Šketa je vprašal, ali se program sprejema za 4 leta, ali za krajše obdobje. Odgovor je bil, da
v kolikor bo operativni program sprejet, se lahko ta program revidira. Program je enak za vseh 6
občin. Igor Glušič je še dodal, da je ta program nabor trenutnega stanja, z vsako občino posebej pa
bodo sklenili operativni program.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet Občine Braslovče potrjuje Program odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode za obdobje 2017 – 2020, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
V zvezi s poročilom o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v občini je
Slavko Šketa dejal, da bi morala občina vzpostaviti stik z MKGP, saj še vedno čakamo prvo
mnenje k načrtovanim spremembam in dopolnitvam prostorskega reda občine Braslovče, čeprav je
že zdavnaj minil 30 dnevni rok za njihovo mnenje. Simona Klokočovnik je odgovorila, da smo dobili
pisno informacijo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da bodo poslali svoje
mnenje do 6.1.2017. Nato sledi usklajevanje, dopolnitve in šele nato javna razgrnitev. Slavko Šketa
je menil, da bi moralo Ministrstvo že imeti določeno mnenje o naših zemljiščih, saj so le-ta že
obravnavali leta 2008. Simona Klokočovnik je odgovorila, da se izgovarjajo, da gre za več občin, ki
sprejemajo OPN, zato toliko časa traja, da dobimo njihov odgovor. Po navadi se sprejema
prostorski akt občine 3,5 let.
Aleksander Jelen je vprašal, kako kaže z zarisovanjem črt na križišču pri Gomljanki. Še enkrat je
opozoril, da javna razsvetljava v Grajski vas ne deluje.
Simona Klokočovnik je odgovorila, da je izdelava talnih označb v planu, vendar se pozimi le-te ne
rišejo, zato bo treba še malo počakati. Župan pa je dejal, da bo poslana urgenca na Elrad, da se
javna razsvetljava v Grajski vasi popravi.
Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 14. seje občinskega sveta ter poročilo o
izvajanju trenutnih investicij v občini.
Prisotno 15 svetnikov, ZA glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8 in 9
Predsednik komisije za normativne akte Aleksander Jelen je povedal, da je osnutek sprememb in
dopolnitev Statuta občine Braslovče in osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega
sveta občine Braslovče, obravnavala komisija za normativne akte. Spremembe in dopolnitve
statuta in poslovnika vključujejo novosti Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in Zakona o javnih
financah, na podlagi priporočil Službe za lokalno samoupravo.
Slavko Šketa je vprašal, ali so se obravnavali tudi predlogi svetnikov za spremembe statuta in
poslovnika, ki so jih nekateri predlagali. Oba osnutka aktov bosta v javni obravnavi in bo možno
dati še kakšno dodatno spremembo, ki jo bo nato obravnavala komisija za normativne akte.
Sprejeta sta bila
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SKLEP 1 : Osnutek Sprememb in dopolnitev statuta občine Braslovče, se daje v 30. dnevno
javno obravnavo.
Prisotno 15 svetnikov, ZA glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
SKLEP 2 : Osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine
Braslovče se daje v 30. dnevno javno obravnavo.
Prisotno 15 svetnikov, ZA glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 10
Prodajo zemljišča parc.št. 538/76 k.o. Sp. Gorče, je obrazložil Bogdan Trop, predsednik odbora za
gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje. Povedal je, da je Polona Marovt Gantar, Parižlje
69, Braslovče, naslovila na občino Braslovče vlogo za odkup zemljišča parc.št. 538/76 k.o. Sp.
Gorče, v izmeri 145 m2, ki je po prostorskem planu stavbno zemljišče in meji na parcelo št.
538/275, na kateri ima zgrajeno stanovanjsko hišo. Zemljišče, ki ga želi odkupiti, uporabljajo in
vzdržujejo že 50 let, saj so bili prepričani, da je njihova last. Šele sedaj so ugotovili, da je parcela
last občine Braslovče. Glede na to, da gre za funkcionalno zemljišče – tlakovano dvorišče, ki ga
koristi le stranka za svoje potrebe in nihče drug, so člani odbora za gospodarske dejavnosti in
občinsko premoženje na svoji seji dne 29.11.2016, sprejeli sklep, da se nepremičnina proda po
ceni 10 EUR/m2, kot so se letos prodajale podobne nepremičnine (funkcionalna zemljišča ob
stanovanjskih stavbah). Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet Občine Braslovče sprejme sklep o prodaji nepremičnine parc.št.
538/76 k.o. Sp. Gorče, kupcu Poloni Marovt Gantar, Parižlje 69, po vrednosti 1.450,00 EUR.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 11
Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA6 – Vikend naselje
Letuš – desni breg (Kočevar), je obrazložila Simona Klokočovnik.
S tem odlokom se sprejme OPPN za del območja PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg, ki v
tekstualnem delu vsebuje ureditveno območje OPPN, prostorske ureditve, pogoje za umestitev
načrtovanih ureditev v prostor, pogoje za rešitve prometne in komunalne infrastrukture, rešitve in
ukrepe za varovanje okolja in kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, načrt parcelacije in etapnost izvedbe ter vplivno območje
prostorske ureditve. Z OPPN se znotraj ureditvenega območja predvidi gradnja počitniškega
objekta s pripadajočo zunanjo, komunalno energetsko in prometno ureditvijo in se določi pogoje
glede ostalih posegov v prostor. Ureditveno območje OPPN se nahaja južno od reke Savinje, na
območju vikend naselja Letuš in obsega del območja Vikend naselja v Letušu – levi breg, na
zemljišču s parc. št. 469/395 k.o. Letuš. Območje obdelave obsega velikost 215 m 2.
Predlog odloka je obravnaval tudi odbor za okolje in prostor ter se strinjal z njegovo vsebino. Brez
razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o OPPN za del območja PA6 –
Vikend naselje Letuš - desni breg (Kočevar), v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
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Ad 12
Poročilo NO o opravljenem nadzoru ZR OŠ Braslovče za leto 2015, je obrazložila predsednica NO
Helena Gajšek. Na podlagi določil statuta Občine Braslovče, Poslovnika NO občine Braslovče ter
letnega programa dela NO za leto 2016, je Nadzorni odbor občine Braslovče izvedel nadzor
Zaključnega računa Osnovne šole Braslovče za leto 2015.
Župan je povedal, da je Svet zavoda OŠ Braslovče poslal na občino zaprosilo za obrazloženo
mnenje o kandidatih za ravnatelja OŠ Braslovče. Rok za izdajo mnenja poteče 9.1.2017. Na razpis
za ravnatelja se je prijavilo 10 kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja.
Aleksander Jelen je vprašal, zakaj se ni nihče od svetnikov ali od predstavnikov lokalne skupnosti
udeležil javne predstavitve kandidatov za ravnatelja, ki je bila na OŠ Braslovče. Tam sta bila le
podžupanja in Andrej Hribernik od svetnikov.
Slavko Šketa je predlagal, da se vsako leto na seji občinskega sveta obravnava realizacija dela
javnega zavoda in program dela javnega zavoda OŠ Braslovče.
Po krajši razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme poročilo Nadzornega odbora o nadzoru
Zaključnega računa Osnovne šole Braslovče za leto 2015.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 13
Predlog rebalansa proračuna občine Braslovče za leto 2017 je obrazložila Barbara Florjan Jelen.
Občina Braslovče je 27.1.2016 sprejela dvoletni proračun občine za leti 2016 in 2017. V letu 2016
je prišlo do določenih sprememb, ki vplivajo na že sprejeti proračun za leto 2017, zato smo
pristopili k rebalansu proračuna za prihodnje leto.
Z rebalansom povišujemo prihodke za 331.017,00 EUR glede na planirane prihodke in po novem
znašajo 4.606.538,00 EUR. Največje povišanje se nanaša na nov izračun dohodnine, ki pripada
občini Braslovče in na povišanje najemnine za uporabo javne infrastrukture. Odhodki proračuna za
prihodnje leto se povišujejo malenkostno več kot se povišujejo prihodki in sicer za 555.228,00
EUR in znašajo 4.968.883,00 EUR. V odhodkih proračuna so dodatna sredstva za poplačilo
krožišča v Malih Braslovčah, glavnina povišanja na strani odhodkov pa se nanaša na povišana
sredstva za obnovo lokalnih cest in izgradnjo kanalizacije od Grajske vasi proti Gomilskem. Razlika
med planiranimi prihodki in odhodki se financira s planirano zadolžitvijo v višini 420.000,00 EUR in
oceno ostanka na koncu leta 2016.
V razpravi je Slavko Šketa ugotovil, da so se zaradi predvidenega vzdrževanja cest povečali
odhodki. Nova postavka je objekt Braslovče 31 – materialni stroški. Zanima ga, ali so že sklenjene
podnajemniške pogodbe in če so, bi jih želel videti. V rebalansu ni načrta razvojnih programov
(NRP), ki bi moral biti obvezni sestavni del. Barbara Florjan Jelen mu je odgovorila, da je NRP na
strani 57 in da torej ne manjka.
Župan je dejal, da pogodbe o upravljanju ali podnajemu za prostore pošte v Braslovčah še ni, saj
se je pogodbena pošta komaj odprla. Trenutno se plačuje Pošti najemnina.
Branko Ribizel podpira rebalans in je vesel, da se uspešno dela na celotnem območju občine
Braslovče. Župan je dodal, da se trudimo, da se investicije enakomerno porazdelijo po celotni
občini. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Rebalans proračuna Občine Braslovče za
leto 2017.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
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Ad 14
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov.
Branko Ribizel je želel, da se uredi javna razsvetljava na prireditvenem prostoru v Braslovčah.
Vprašal je, zakaj so se talne označbe na cesti proti Malim Braslovčam spremenile. Sedaj ljudje
hodijo po cesti in ne po bankini in je velika nevarnost ponoči, da pride do nesreče. Sprašuje ali se
bo zgradil pločnik ali se bo cesta razširila.
Župan je odgovoril, da se z Ministrstvom za infrastrukturo pripravlja protokol glede lokalnih cest na
celotnem območju občine Braslovče. Vse je odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev.
Slavko Šketa je povedal, da je poslal dopis na Direkcijo za ceste glede talnih označb na cesti proti
Malim Braslovčam in dobil z njihove strani odgovor, da so označbe v skladu z državnim
pravilnikom, ki je bil sprejet julija 2016. Take označbe se delajo na cestah, kjer ni veliko prometa in
ki so določene širine.
Slavko Šketa je še dejal, da je sicer dobil odgovor glede števila otrok po posameznih šolskih
okoliših, ki jih je zahteval, vendar pa ni vidnega nadaljevanja rešitve tega problema, zato predlaga,
da se ponovno pripravi predlog rešitve prostorske stiske šoloobveznih otrok.
Iztok Derča je ponovno dejal, da je Grajska vas pozabljena. Jaški in pločniki v Grajski vasi so
neočiščeni. Sprašuje, kdo napoti režijske delavce na teren. Zahteva, da se do naslednje seje
pripravi poročilo o delu režijskega obrata v zadnjih 4 mesecih. Prav tako meni, da so posejane lipe
na novozgrajenem parkirišču pred domom krajanov na Gomilskem zgrešena investicija, saj se
bodo z leti korenine razrasle in poškodovale parkirišče. Znesek za gradnjo kanalizacije v naseljih
Gomilsko, Grajska vas, v letu 2017 se mu zdi premajhen. Milan Šoštarič je odgovoril, da se gradnja
kanalizacije izvaja po predvidenem planu.
Josip Ivanovič je povedal, da je od 1.12.2016 član politične stranke Desus.
Uroš Zupanc je predlagal, da strokovne službe do konca leta pripravijo predlog, kako se bomo lotili
reševanja prostorske stiske OŠ Braslovče.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 19.20 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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