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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
16. redne seje, ki je bila dne 12.4.2017 s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine
Braslovče.
Prisotni svetniki: Cokan Danijel, Derča Iztok, Hribernik Andrej, Ivanovič Josip, Jelen
Aleksander, Punčoh Nika, Ribizel Branko, Roter Jager Jasmina, Šketa Slavko, Štusej
Janez, Tajnšek Danica, Trop Bogdan, Zupanc Uroš
Odsotna svetnika : Skok Franc ( se je opravičil), Vasle Jure
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, Marija
Arh – ravnateljica OŠ Braslovče, Gorazd Kozmus – ravnatelj Glasbene šole »Risto Savin«
Žalec.
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 15. redne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil
SKLEP: Potrdi se zapisnik 15. redne seje z dne 21.12.2016.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Na zapisnik 2. dopisne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil
SKLEP: Potrdi se zapisnik 2. dopisne seje z dne 6.1.2017.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Na zapisnik 3. dopisne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil
SKLEP: Potrdi se zapisnik 3. dopisne seje z dne 6.2.2017.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Župan je predlagal, da se z dnevnega reda umakne predvidena točka 7 - Seznanitev in
sprejem letnega poročila II. OŠ Žalec za leto 2016, ker se je ravnateljica opravičila zaradi
službenih obveznosti. Točka se bo obravnavala na naslednji seji.
Svetniki so se s predlogom strinjali.
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Dnevni red :
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 15. redne seje, 2. dopisne seje in 3. dopisne seje občinskega
sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v občini
5. Seznanitev in sprejem letnega poročila OŠ Braslovče za leto 2016
6. Seznanitev in sprejem letnega poročila Glasbene šole »Risto Savin« Žalec za leto
2016
7. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta občine Braslovče – druga obravnava
8. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine Braslovče –
druga obravnava
9. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ
Braslovče
10. Imenovanje člana Sveta zavoda Glasbene šole »Risto Savin« Žalec
11. Imenovanje člana Sveta JZ Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec
12. Soglasje k ceni pomoč na domu
13. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Letuš in menjava zemljišč
14. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Gomilsko in menjava zemljišč
15. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Braslovče za leto 2016
16. 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
V zvezi s poročilom o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v
občini je Jasmina Roter Jager vprašala, kako je z gradnjo kanalizacije na desnem bregu
Letuša. Odgovor je bil, da je gradbeno dovoljenje pravnomočno, sedaj pa potekajo
dogovarjanja z JKP Žalec in Komunalnim podjetjem Velenje, glede ekonomičnosti in
funkcionalnosti gradnje čistilne naprave. Jasmina Roter Jager je še vprašala, ali je že bil
usklajevalni sestanek na Ministrstvu glede OPN. Simona Klokočovnik je odgovorila, da je
bil sestanek 11.4.2011 na Ministrstvu za kmetijstvo, ki meni, da ima občina še ogromne
površine nepozidanih stavbnih zemljišč (246 ha), kar predstavlja 47 % vseh stavbnih
zemljišč v občini. Ker se občina s temi podatki ne strinja, je bilo potrebno izdelati posebne
strokovne podlage in prikazati bilance nepozidanih stavbnih zemljišč po naseljih. Občina
je dne 30.3.2017 poslala na MKGP in na MOP elaborat nepozidanih stavbnih zemljišč po
naseljih. Tako zdaj čakamo njuno dopolnilno prvo mnenje glede na predložene posebne
strokovne podlage.
Jelen Aleksander je bil zadovoljen, da se dela fasada na domu na Gomilskem in ga
zanima, ali se bodo zamenjala tudi vhodna vrata na domu. Odgovor je bil, da bomo
preverili, ali je to potrebno.
Bogdan Trop je vprašal kakšna je dinamika in obseg zamenjave javne razsvetljave v
občini in kakšna dela se predvidevajo okrog kulturnega doma v Letušu spomladi. Zanima
ga tudi realizacija projekta MHE v Letušu in v kakšni fazi je predvidena gradnja mrliške
veže v Trnavi.
Milan Šoštarič je odgovoril, da je glede javne razsvetljave narejen popis po celotni občini,
zamenjujejo se dotrajane luči z novimi, bolj varčnimi žarnicami. Župan je odgovoril, da je
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glede gradnje MHE v Letušu zadeva na drugi stopnji, saj se je pritožil neizbrani kandidat.
Trenutno se opravljajo sanacijska dela na objektu.
Simona Klokočovnik je povedala, da je predvidena mrliška veža v Trnavi na poplavnem
območju in je potrebno dvigniti nivo na 1,50 m. Projektant išče rešitve, potekajo dogovori
z ARSO.
Slavko Šketa sprašuje, zakaj je treba dvigniti nivo, če se pa okrog gradijo stanovanjske
hiše. Želi tudi, da se gradivo za seje odborov pošilja tudi vodjem svetniških skupin.
Sprašuje, kako je s projektno dokumentacijo kanala na odseku Grajska vas – Gomilsko –
Šmatevž – Glinje. Milan Šoštarič je odgovoril, da se pričakuje, da bomo dobili projektno
dokumentacijo do poletja.
Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 15. seje občinskega sveta ter
poročilo o izvajanju trenutnih investicij v občini.
Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Ravnateljica OŠ Braslovče mag. Marija Arh je predstavila letno poročil OŠ Braslovče za
leto 2016. Dejala je, da lahko svetniki svoja vprašanja pošiljajo na njeno elektronsko pošto
in jim bo z veseljem odgovorila. Župan je dodal, da bo potrebno kmalu rešiti prostorsko
krizo v OŠ Braslovče. Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet Občine Braslovče se je seznanil s poslovnim poročilom OŠ
Braslovče za leto 2016.
Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Ravnatelj glasbene šole »Risto Savin« Žalec mag. Gorazd Kozmus je predstavil letno
poročilo Glasbene šole »Risto Savin« Žalec za leto 2016 in dosežke njenih učencev.
Pohvalil je dobro sodelovanje z občino Braslovče. Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet Občine Braslovče se je seznanil s poslovnim poročilom
Glasbene šole »Risto Savin« Žalec za leto 2016.
Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Župan je dejal, da gre pri spremembah in dopolnitvah statuta za ažuriranje s trenutno
veljavno zakonodajo. Osnutek sprememb in dopolnitev statuta občine Braslovče, je bil v
30. dnevni javni obravnavi - do 21.1.2017. V času javne obravnave ni bilo danih pisnih
pripomb s strani občanov ali občinskih svetnikov občine Braslovče.
Slavko Šketa je dne 10.4.2017 poslal svetnikom po elektronski pošti dopis, v katerem
navaja, da je dne 17.1.2017 po elektronski pošti poslal na občino Braslovče, ga. Kamin
Verici, skrbnici področja, pripombe na predlog sprememb in dopolnitev statuta in
poslovnika OS občine Braslovče.
Verica Kamin je odločno zanikala, da bi prejela navedeno elektronsko pošto, saj jo redno
pregleduje in je ni prejela niti 17.1.2017, niti pozneje, prav tako tega sporočila ni prejela
občina na njen elektronski naslov. Župan je predlagal, da se vsa elektronska pošta pošilja
na uradni naslov občine in ne le zaposlenim na njihove elektronske naslove.
Brez razprave je bil sprejet
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SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta
Občine Braslovče, v predlagani vsebini.
Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine Braslovče se
prestavi na naslednjo sejo OS, saj se bo predhodno sestala Komisija za normativne akte
in obravnavala pripombe na poslovnik, ki jih je poslal svetnik Slavko Šketa. Predlog je bil
soglasno sprejet.
Ad 9
Župan je povedal, da je Inšpektorat RS za šolstvo in šport po uradni dolžnosti v zvezi s
prejeto pobudo vodil izredni inšpekcijski postopek zoper OŠ Braslovče. Predmet nadzora
je bil spoštovanje predpisov, ki določajo postopek imenovanja ravnatelja. Pri tem je
inšpektorica opazila, da je v odloku o ustanovitvi vzgojno- izobraževalnega zavoda OŠ
Braslovče (Ur.list RS št. 71/01, 23/07, 60/07, 30/10, 101/15) v drugem odstavku 11. člena
zapisano : »Svet imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve v svet in pripravi
končno poročilo, ki ga predloži svetu vrtca«. Gre za očitno napako v zapisu besedila in bi
se moralo namesto »svetu vrtca« pravilno glasiti »svetu zavoda«. Brez razprave je bil
sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o spremembi odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Braslovče, v predlagani vsebini.
Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 10
Danica Tajnšek je povedala, da je Glasbena šola »Risto Savin« Žalec posredovala na
občino Braslovče dopis, da članom sveta zavoda v mesecu septembru 2017 poteče štiri
letni mandat. V skladu z odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena
šola »Risto Savin« Žalec, sestavlja svet zavoda 11 članov, od tega so 3 predstavniki
ustanoviteljev, 5 predstavnikov delavcev in 3 predstavniki staršev. Predstavnike
ustanoviteljev imenujejo njihovi občinski sveti. Občina Žalec imenuje enega predstavnika,
dva predstavnika pa imenujejo preostali ustanovitelji po medsebojnem pisnem dogovoru.
Letos sta na vrsti občina Braslovče in občina Polzela. Mandat članov sveta traja 4 leta in
so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni (največ 2x). Pozvali smo vodje svetniških
skupin, da posredujejo svoje predloge za člana Sveta zavoda Glasbene šole »Risto
Savin« Žalec, do 31.3.2017. Svetniška skupina SDS je predlagala Šram Andreja,
svetniška skupina SMC Braslovče pa je predlagala Tjašo Ribizel. Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji dne 4.4.2017, obravnavala predloge in po
razpravi sprejela sklep, da se imenuje Šram Andreja za člana sveta zavoda. Brez
razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče imenuje Šram Andreja, Zakl 9, 3303
Gomilsko, za člana Sveta zavoda Glasbene šole »Risto Savin« Žalec, za mandatno
obdobje 2017-2021.
Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
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Ad 11
Danica Tajnšek je povedala, da morajo na podlagi sprejetega Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote ZD “Dr. Jožeta Potrate” Žalec iz
Javnega zavoda zdravstveni center Celje in ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
DR. Jožeta Potrate Žalec, ki je bil objavljen v Ur.listu RS št. 11/2017, občine
ustanoviteljice predlagati predstavnika ustanoviteljev v svet javnega zavoda. Občina Žalec
ima tri predstavnike. Občina Braslovče, Občina Prebold, Občina Polzela, Občina Vransko
ter Občina Tabor pa imajo skupaj enega predstavnika. V skladu s podpisanim dogovorom
med občinami, skupnega predstavnika za mandatno obdobje 2017-2021, imenuje Občina
Braslovče. Pozvali smo vodje svetniških skupin, da posredujejo svoje predloge za člana
Sveta zavoda, do 31.3.2017. Svetniška skupina SD Braslovče je predlagala Nino Plaskan,
svetniška skupina SMC Braslovče pa je predlagala Sonjo Jezernik. Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji dne 4.4.2017, obravnavala predloge in po
razpravi sprejela sklep, da se imenuje Nino Plaskan za članico sveta zavoda.
Slavko Šketa je dejal, da v 2 letih vsi predlogi, ki jih je podala stranka SMC za kandidate
za posamezne funkcije, niso bili upoštevani oz. sprejeti. Meni, da to ni etično, niti
demokratično in se mu ne zdi prav. Danica Tajnšek je odgovorila, da je komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja konstruktivno delovala in pretehtala oba
predloga ter se soglasno odločila tako kot se je. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče imenuje mag. Nino Plaskan, Šentrupert 22
a, Gomilsko, za članico Sveta JZ Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate Žalec«, za
mandatno obdobje 2017-2021.
Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 12
Dom Nine Pokorn je na občino Braslovče naslovil vlogo za izdajo soglasja k ceni socialno
varstvene storitve pomoč na domu. Ker je država za to področje ukinila javna dela, se
posledično strošek dela socialnih oskrbovalk ne financira več iz državnega proračuna. To
pomeni, da v letu 2017 ne bo več subvencij iz državnega proračuna. Končna ekonomska
cena je odvisna od števila uporabnikov in števila opravljenih ur, končna cena za
uporabnika pa poleg navedenega še od višine subvencije občine. Za občino Braslovče bi
povišanje subvencije predstavljalo cca 80 EUR dodatnih stroškov mesečno. Zadevo je
obravnaval tudi odbor za družbene dejavnosti, ki je temeljito preučil predlog povišanja,
vendar niso mogli sprejeti drugačnega sklepa, kot je predlagan, saj je bilo ugotovljeno, da
je izvajalec pripravil cene, skladno z veljavno zakonsko metodologijo. Brez razprave je bil
sprejet
SKLEP 1 : Občinski svet občine Braslovče potrjuje subvencijo občine v višini 65 %
cene ure pomoči družini na domu.
SKLEP 2 : Občinski svet občine Braslovče daje soglasje k ceni ure socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu v višini 17,36 EUR za delovni dan,
oziroma v višini 20,90 EUR za delo ob nedeljah in 21,61 EUR za delo ob državnih
praznikih in dela prostih dnevih, od 1.5.2017 dalje.
Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
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Ad 13
Bogdan Trop je obrazložil predlog menjave zemljišč v k.o. Letuš. Ker je ena izmed parcel
javno dobro, je potrebno sprejeti tudi sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi. Odbor za
gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje se je na svoji seji dne 28.3.2017, strinjal
s predlagano menjavo zemljišč. Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP : Občinski svet Občine Braslovče sprejme sklep o ukinitvi zemljišča v
splošni rabi parc.št. 467/316 k.o. Letuš (v izmeri 204 m2) in se strinja z menjavo
navedenega zemljišča s parc.št. 467/319 k.o. Letuš (v izmeri 235 m2), katerega
lastnik je Vodovnik Božidar, Letuš 61 B, 3327 Šmartno ob Paki.
Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 14
Bogdan Trop je obrazložil predlog menjave zemljišč v k.o. Gomilsko. Tudi tu gre za
zemljišča, ki so knjižena kot javno dobro, zato je potrebno sprejeti tudi sklep o ukinitvi
zemljišča v splošni rabi. Odbor za gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje se je
na svoji seji dne 28.3.2017, strinjal s predlagano menjavo zemljišč. Brez razprave je bil
sprejet naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep o ukinitvi zemljišč v splošni
rabi – parc.št. 774/11 in 774/12 k.o. Gomilsko ter se strinja z menjavo zemljišč
parc.št. 360/4, 375/16, 375/34, 375/28, 375/25, k.o. Gomilsko (Grašinar Julijana) s
parc.št. 774/12 (občina Braslovče) ter menjavo zemljišč parc.št. 360/6 in 774/10 k.o.
Gomilsko (Klukej Zlatka in Drago) s parc.št. 774/11 (občina Braslovče).
Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 15
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Braslovče za leto 2016, je obrazložila
Barbara Florjan Jelen.
Sejo je zapustil Bogdan Trop ob 18.34 uri.
V razpravi je Slavko Šketa dejal, da so prihodki iz naslova NUSZ enaki kot prej in
sprašuje, zakaj se ne zaračunava NUSZ tudi za nezazidana stavbna zemljišča.
Verica Kamin je pojasnila, da pravne osebe plačujejo NUSZ tudi za nezazidana stavbna
zemljišča, fizične osebe pa le redko. V letu 2016 je občina pristopila k uskladitvi
stanovanjskih površin z registrom nepremičnin, ki jih vodi Geodetska uprava RS v svojih
evidencah, tako da bodo letos občani prejeli odločbe FURS, kjer bodo v večini primerov
višji zneski na položnicah, glede na prejšnja leta, saj dosedanji podatki o neto tlorisnih
površinah niso bili pravilni. Sedaj, ko je narejena evidenca nezazidanih stavbnih zemljišč v
občini, so izhodišča za zaračunavanje NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča
postavljena. Uroš Zupanc je dejal, da bi se moralo občane obvestiti, da se bo obdavčilo
tudi nezazidano stavbno zemljišče.
Slavko Šketa je imel še vprašanje glede velike porabe vode v Domu kulture v Braslovčah
in kako je s stroški v tem domu. Zanima ga, ali so plačila v vrtcu Bambi v skladu z
zakonodajo.
Jasmina Roter Jager je imela vprašanje glede minusa, ki ga izkazuje knjižnica. Kako
bomo to rešili ? Renata Marolt je odgovorila, da se bodo ob rebalansu zagotovila dodatna
sredstva za knjižnico.
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Sprejet je bil
SKLEP 1 : Občinski svet občine Braslovče sprejme Zaključni račun proračuna
Občine Braslovče za leto 2016.
Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 16
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov.
Branko Ribizel je dal pisno pobudo za izgradnjo kanalizacije v naselju Podvrh. Zanima ga,
ali so se občani priklopili na javno kanalizacijo, če imajo to možnost, sicer se naj pritisne
nanje, da se bodo priklopili. Milan Šoštarič je odgovoril, da se to rešuje skupaj z JKP
Žalec in pristojno inšpekcijo.
Slavko Šketa je imel pobudo, da se pri OŠ Braslovče naredi nadstrešek za otroke, ki
čakajo na avtobus. Zanima ga, ali so že znani rezultati meritev hitrosti na merilnikih
hitrosti. Simona Klokočovnik je dejala, da bo odgovor podan na naslednji seji.
Slavko Šketa je še povedal, da se spet pojavljajo na cesti skozi trg tovornjaki z naloženimi
hlodi. Predložil je pisno prošnjo oz. zahtevo krajanov za ureditev središča vasi Gomilsko iz
leta 2016, na katero krajani še niso dobili odgovora. Sprašuje, ali se seje OS snemajo.
Odgovor je bil pritrdilen. Slavko Šketa je še dejal, da je bil postopek izbire ravnatelja OŠ
Braslovče nezakonito izveden.
Župan mu je odgovoril, da zakonitost ugotavlja sodišče in prosi, da se ne uporablja
beseda zakonitost. Karkoli bo ugotovljeno, bomo spoštovali in upoštevali. Ali so naši
predstavniki v svetu zavoda pravi ali ne, je neetično vprašanje, zato predlaga, da
delujemo etično. Prejudicirati nekaj v naprej je nesmiselno in neetično.
Josip Ivanovič je dodal, da obstaja institut presumpcije nedolžnosti, ki ga je treba
spoštovati.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 19.15 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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