Občina BRASLOVČE
Braslovče 22, 3314 Braslovče
Tel.: (03) 703 84 00, Faks: (03) 703 84 10
e-pošta:obcina@braslovce.si

OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
16. redne seje, ki je bila dne 24.10.2012 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Arčan Danilo, Balant Marko, Beloglavc Filip, Cokan Danijel, Kragl Boštjan,
Mikek Vekoslav, Repnik Anton, Ribizel Branko, Štusej Janez, Vasle Jure, Tajnšek Danica, Turnšek
Drago, Žohar Rudolf
Opravičeno odsotna : Ramšak Blaž, Drča Vinko
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Renata
Marolt, Simona Klokočovnik, Branko Cimperman, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Špela Ožir – sredstva javnega obveščanja, Helena Gajšek – NO, Ervin Anzelc –
KO Braslovče, Ivo Hanžič, Marko Krajnc – Energetika Vransko.

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
Župan je povedal, da je prišlo do pomote pri vrstnem redu dnevnega reda in bi morala biti kot 2.
točka dnevnega reda potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta. Predlagal je, da se
zapisnik te seje pod točko 4 dopolni s sklepom :
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 14. seje občinskega sveta v predlagani vsebini.
Ostali svetniki so se s pripombo na zapisnik strinjali. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 15. redne seje z dne 05.09.2012, s predlaganim popravkom.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Lokalni energetski koncept občine Braslovče
6. Predstavitev celostne grafične podobe občine Braslovče
7. Osnutek poslovnika občinskega sveta občine Braslovče
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN za območje PA 15 Rakovlje – zahod
9. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Male Braslovče
10. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Šmatevž
11. Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa OŠ Braslovče za leto 2011
12. Predlog rebalansa proračuna občine Braslovče za leto 2012
13. Informacija o sklepu o zavržbi pritožbe zoper sklep MOP glede PROB
14. Pobude in vprašanja svetnikov
SKLEP : Potrdi se dnevni red v predlagani vsebini.
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Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje so svetniki dobili na mizo, saj ga zaradi objektivnih razlogov ni
bilo v gradivu. Marko Balant je imel pripombo, da ga ni mogel prebrati, vendar je bil kljub temu sprejet
naslednji
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 15. seje občinskega sveta v predlagani
vsebini.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Predstavitev končnega poročila lokalnega energetskega koncepta (LEK) občine Braslovče je
razložil predstavnik Energetike Vransko g. Marko Krajnc. LEK je predpisan z Energetskim zakonom
in ostalimi podzakonskimi akti. Predstavil je analizo obstoječega stanja porabe v naši občini :
imamo 333 poslovnih subjektov, 2183 ha kmetijskih površin, 1624 stavb, glavni vir ogrevanja je les
in kurilno olje, 76 % je centralnih kurilnih naprav. OŠ Braslovče, vrtec in družabni objekti porabijo
največ energije od stavb, velik strošek je tudi javna razsvetljava v občini. Vzpostavil je šibke točke
občine : nimamo vzpostavljene baze energijskih podatkov, (primerno bi bilo imeti na občini
energetskega svetovalca), še vedno je veliko individualnih kurišč. Občina pa ima velik lesni
potencial, pojavlja se tudi čedalje več koriščenja virov sončne energije. Možne so tri lokacije za
postavitev kotlarne na lesne sekance : Šmatevž, Gomilsko in Braslovče. Sončne elektrarne je
možno postaviti na OŠ Braslovče in na večjih poslovnih objektih v Šentrupertu, Šmatevžu, Letušu
in na Žovneku. Možna je gradnja malih HE na Braslovški strugi in na jezu Savinje v Letušu.
Predstavljene so bile možnosti za prihranek energije (energetski pregledi stavb, ureditev izvajanja
dimnikarske službe, informiranje in izobraževanje občanov itd..) in cilji energetskega načrtovanja, s
predvidenimi stroški občine.
Renata Marolt je dodala, da gre v bistvu za novelacijo že sprejete, obstoječe energetske zasnove v
občini Braslovče, ki pa jo potrebujemo zaradi zakonskih sprememb, saj je to pravna podlaga za
prijavo občine na različne razpise. Na ta način bi lahko sanirali dom krajanov Gomilsko.
V razpravi so svetniki pohvalili LEK, imeli pa so nekatera vprašanja. Boštjan Kragl je vprašal, ali bi
bilo možno javno zasebno partnerstvo med Korunom, ki ima svojo kotlarno, za ogrevanje OŠ
Trnava. Odgovor je bil, da je to možno, če bi seveda lastnik objekta s tem soglašal. Marko Balant je
vprašal, kakšen je izkoristek kotlovnic in menil da bi občina morala slediti razpisom in v proračunu
predvideti stroške za energetskega menedžerja.
Marko Krajnc je odgovoril, da bi bilo najceneje najeti zunanjo organizacijo, ki bi pripravila vse
potrebno v skladu z zakonodajo, strošek pa naj ne bi bil večji od 200 EUR na mesec.
Filip Beloglavc je imel vprašanje, ali se kaj dogaja v Sp. Savinjski dolini glede rešitve problema
zažiganja hmelja v naravi. V Nemčiji je namreč to strogo prepovedano. Marko Krajnc je odgovoril,
da je problem, ker zakonodaja še ni sprejeta na tem področju, nihče pa noče imeti odlagališča na
svojem zemljišču, saj so v odpadkih ostanki živega srebra, kar pa je zelo škodljivo za tla. Po
razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme končno poročilo o Lokalnem energetskem
konceptu občine Braslovče.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Priročnik celostne grafične podobe Občine Braslovče je podal Boštjan Kragl, predsednik komisije
za celostno podobo občine. Povedal je, da je projekt nastajal zadnje leto, pri tem pa so zasledovali
zgodovinsko izhodišče grba in zastave občine. Grb je postavljen v mrežo, rdeča barva pa izhaja že
iz srednjega veka. Predstavil je logotip – primarno in sekundarno obliko, dovoljeno velikost in
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razmerje, pravilno uporabo na različnih podlagah, komunikacijska sredstva (vizitke, občinska
obvestila, kuverte, kompliment kartice, plakete in občinska priznanja, vabila…), na dopisih se
uporablja pisava Arial. Predstavil je tudi zastavo občine, obcestne table, dodatne aplikacije, oznake
učnih in turističnih poti. Ivo Hanžič je dodal, da so iz zastave občine izločili črno barvo. V razpravi
sta Marko Balant in Anton Repnik pohvalila delo, ki je bilo opravljeno in dobro predstavitev tega
projekta.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme celostno grafično podobo občine
Braslovče.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Osnutek poslovnika občinskega sveta občine Braslovče je na kratko predstavil župan. Od
uveljavitve poslovnika v letu 2000, je bil Zakon o lokalni samoupravi večkrat spremenjen in
dopolnjen. Spremenjeni so bili tudi zakoni, ki določajo izvirne naloge in pristojnosti občine. Cilj
predlaganega besedila Poslovnika občinskega sveta Občine Braslovče je celovita, z zakonodajo
usklajena ureditev organizacije in delovanja občine. Novost je tudi možnost sklicevanja dopisnih
sej, kar do sedaj ni bilo možno. Predlagano novo besedilo členov poslovnika je pripravljeno v
skladu z obstoječo organizacijo občine. V času javne obravnave se bo sestala tudi komisija za
normativne akte, ki bo podala morebitne pripombe na osnutek poslovnika. Brez razprave je bil
sprejet
SKLEP : Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Braslovče se daje v 30. dnevno
javno obravnavo.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN za območje PA 15 Rakovlje – zahod, je razložila
Simona Klokočovnik. Predmet izdelave sprememb in dopolnitev OPPN je gradnja prizidka k OŠ v
Rakovljah ter ureditev prometnega režima okoli šolskega kompleksa. Bistvena sprememba je
sprememba območja, namenjenega za širitev vrtca in OŠ s pripadajočimi objekti in delna
sprememba trase ceste, z umestitvijo površin za mirujoči promet (parkirišč). Predvidi se tudi
gradnja stanovanjskega objekta na parc.št. 297/9 k.o. Braslovče, ki je zaradi odstranitve dreves
sedaj možna in omejitev za gradnjo, s področja varstva gozdov na tem območju ni več. Delno se
popravi tudi grafični načrt, doda se nova parcela, namenjena gradnji A 23.
Svetniki so dobili na mizo dodatno spremembo odloka in sicer : V predlogu odloka se v 6. členu
spremeni prvi odstavek z naslednjo vsebino :
»V 3. odstavku 7. člena Odloka o OPPN za območje PA15- Rakovlje zahod, se v razdelku Enota
C, stavba C1, brišejo prvi, tretji in četrti stavek in se nadomestijo z novim besedilom. Po spremembi
se prvi, tretji in četrti stavek tega razdelka glasijo : Znotraj enote je dovoljena širitev obstoječe
osnovne šole in vrtca. Stavba ima lahko največ K+P+1+M, pri čemer je višina posamezne etaže
prilagojena potrebam vzgojno-izobraževalnih procesov in normativom. Streha je enokapnica,
dvokapnica ali ravna, z upoštevanjem že obstoječih naklonov in usmerjenost slemena v smeri
daljše stranice objekta.«
Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
OPPN za območje PA15 – Rakovlje zahod, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
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Ad 9
Razloge za ukinitev zemljišča v splošni rabi v k.o. Male Braslovče, je razložila Verica Kamin. Brez
razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
parc.št. 652/10 – pot v izmeri 1441 m2, parc.št. 652/11 – pot v izmeri 154 m2, parc.št. 652/12 –
pot v izmeri 163 m2 in parc.št. 652/13 – pot v izmeri 50 m2, k.o. 983 Male Braslovče.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 10
Razloge za ukinitev zemljišča v splošni rabi v k.o. Šmatevž, je razložila Verica Kamin. Povedala je,
da SKZG ne nasprotuje ukinitvi javnega dobra. Marko Balant je predlagal, da občina pridobi pisno
soglasje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, za prenos omenjenega zemljišča v last Cizej
Mirana, Poljče 6. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
parc.št. 472/1 – neplodno v izmeri 508 m2, k.o. 989 Šmatevž.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 11
Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa OŠ Braslovče za leto 2011, je podala
predsednica nadzornega odbora Helena Gajšek. NO je ocenil, da Osnovna šola Braslovče vodi
poslovne knjige vzorno in v skladu z zakonodajo. Odobrena sredstva iz državnega in občinskega
proračuna ter sredstva, pridobljena na trgu, porablja smotrno in gospodarno, skladno s programom
in pogoji odobritve sredstev. Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme poročilo o opravljenem nadzoru
zaključnega računa OŠ Braslovče za leto 2011.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 12
Predlog rebalansa proračuna občine Braslovče za leto 2012, je obrazložila Barbara Florjan Jelen.
Zakon o javnih financah določa v 40. členu naslednje :
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih
gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan na predlog za
finance pristojne službe v občinski upravi, predlaga rebalans proračuna. Ker so v letošnjem letu
gospodarske razmere spremenjene glede na lansko leto, ko se je pripravljal proračun za leto 2012,
smo bili primorani, pristopiti k pripravi rebalansa za letošnje proračunsko leto. Seveda so se znižali
prihodki proračuna in sicer kar za 18 % glede na planirane prihodke. Tako po novem znašajo
planirani prihodki za leto 2012 - 4.334.467,00 EUR. Največji izpad prihodka je iz naslova manj
vplačanih komunalnih prispevkov, neprodanih stavbnih zemljišč in neuspelih razpisov za
sofinanciranje investicij v občini (obnova gradu Žovnek, obnova Doma krajanov Gomilsko, sanacija
plazov po poplavah leta 2007).
Zaradi nižjih prihodkov zmanjšujemo tudi odhodke proračuna in sicer za 16 % na 4.676.438,00
EUR. Razlika med planiranimi prihodki in odhodki se pokriva z ostankom sredstev konec leta 2011.
V razpravi je Marko Balant vprašal, kateri so bistveni stroški, ki bodo nastali še letos. Milan Šoštarič
je odgovoril, da je to dokončanje vodovoda Podvrh, asfaltiranje ceste na Dobrovljah, sekundarni
kanal Trnava, most v Rakovljah in zimska služba.
Župan je pojasnil in dodal, da je predpogodba za nakup zemljišča med Jagros d.o.o. in občino
Braslovče na vpogled v finančni službi občine. Do konca leta znaša obveznost občine 84.875,86
EUR.
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Jure Vasle je imel vprašanje glede mrliške vežice v Trnavi, ki se že več let pojavlja v predlogu
proračuna, vendar se vsako leto umakne, oziroma izpade. Meni, da obstaja želja krajanov, da se ta
objekt zgradi. Župan je odgovoril, da glede na finančno stanje, izvedba takega projekta trenutno ni
izvedljiva.
Filip Beloglavc je opazil, da se povečujejo stroški na postavki socialno varstvo. Župan je odgovoril,
da bo glede na vse slabše socialno stanje občanov, ta trend še naraščal, saj prihaja čedalje več
vlog iz Centra za socialno delo.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine
Braslovče za leto 2012.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 13
Župan je podal informacijo o sklepu o zavržbi pritožbe zoper sklep MOP glede PROB, ki smo ga
prejeli 24.9.2012, s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Povedal je, da smo zoper ta sklep
dne 8.10.2012, vložili pritožbo na Vlado RS. Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme informacijo o sklepu o zavržbi pritožbe
zoper sklep MOP glede PROB.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 14
Župan in Barbara Florjan Jelen sta predstavila terminski načrt obravnave in sprejemanja proračuna
občine Braslovče za leto 2013.
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov.
Marko Balant je predlagal, da se pripravi dolgoročni načrt ureditve in širitve pokopališč v občini
Braslovče.
Filip Beloglavc pa je želel, da se pripravi pisni odgovor glede izgradnje kanalizacije na Gomilskem,
kako daleč je s projektno dokumentacijo itd…
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 18.15 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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