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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
17. redne seje, ki je bila dne 21.6.2017 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, Skok Franc, Šketa
Slavko, Tajnšek Danica, Vasle Jure, Zupanc Uroš
Opravičeno odsotna svetnika : Štusej Janez, Trop Bogdan
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Barbara Florjan Jelen, Simona
Klokočovnik, Renata Marolt, Verica Kamin
Ostali prisotni: Helena Gajšek – NO, Petra Petrovič Pražnikar – ravnateljica II.OŠ Žalec,
Romana Kolenc – Simbio d.o.o., Taja Steblovnik, mag. Edita Dobaj, Karmen Kreže – MSK
Žalec, Bina Lokar – Petka Žalec, Drča Vinko.
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 16. redne seje je imel pripombo Slavko Šketa in sicer pri točki 4, ker naj bi
rekel na seji, da želi, da se vodjem svetniških skupin pošilja poročilo o realizaciji sklepov
odborov. Sprejet je bil
SKLEP: Potrdi se zapisnik 16. redne seje z dne 12.4.2017.
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 14 - Bogatenje
nizkih pretokov vodotoka Bolska – Trnavca – prijava na javni razpis, ker zadeve ni
obravnaval odbor za kmetijstvo, zaradi nesklepčnosti na redni seji in na dopisni seji,
danes pa je odsoten tudi predsednik odbora za kmetijstvo, ki bi podal obrazložitev. Slavko
Šketa je povedal, da na dopisni seji ni mogel glasovati, ker ni bilo jasno, kako bomo
zagotovili potrebna sredstva. Meni, da bi bilo potrebno zagotoviti zunanja sredstva,
sprejeti rebalans in popraviti načrt razvojnih programov….
Župan je dejal, da se bo točka obravnavala na eni od naslednjih sej.
Svetniki so se s predlogom strinjali.
Dnevni red :
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 16. redne seje
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v občini
5. Odlok o organiziranosti in delovanju občinske uprave občine Braslovče
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6. Sprememba cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja
7. Seznanitev in sprejem letnega poročila II. OŠ Žalec za leto 2016
8. Seznanitev in sprejem letnega poročila Medobčinske splošne knjižnice Žalec za
leto 2016
9. Poročilo ZIKŠT 3 Jezera v zvezi z upravljanjem Doma kulture Braslovče
10. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine Braslovče –
druga obravnava
11. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Braslovče in prodaja zemljišča
12. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Gomilsko
13. Predlog odloka o OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe
za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Prislan
14. 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, kaj se zgodi, če posameznik ne da soglasja za
prekop pri priključevanju na kanalizacijo (točka 2.3.1). Župan je odgovoril, da bo odgovor
poslan po elektronski pošti.
Slavko Šketa je imel vprašanje pri točki 4.2.4. – komunalna in cestna infrastruktura za
območje PA15 Rakovlje – šola – zahod, ali je bila izvedena sanacija ceste, glede na to, da
je bil že izveden kvalitetni pregled in prevzem ceste v upravljanje. Pri točki 10 – Gasilci in
zaščita ter reševanje, je v zvezi s prometno nesrečo, ki se je zgodila v Spodnjih Gorčah,
kjer je bilo udeleženih 6 mladih ljudi, imel vprašanje, kaj bi bilo, če bi lahko prometno
nesrečo preprečili z umirjanjem prometa v Kamenčah.
Andrej Hribernik pa je obrazložil, kako deluje oz. reagira center za obveščanje v primeru
prometnih nesreč, ki najprej pokliče poklicno gasilsko enoto Celje in šele nato domače
gasilce.
Franc Skok je opozoril, da je potrebno na Domu krajanov Gomilsko sanirati dimnik, talne
kocke na zahodni strani objekta in urediti vhod pred domom (sedaj so betonske plošče v
zelo slabem stanju). Sprašuje, če se bo vse to lahko že letos saniralo. Župan je odgovoril,
da bomo poskušali urediti, kar bo mogoče.
Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 16. seje občinskega sveta ter
poročilo o izvajanju trenutnih investicij v občini.
Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Odlok o organiziranosti in delovanju občinske uprave občine Braslovče, je podrobneje
obrazložila mag. Edita Dobaj. Občina Braslovče je sprejela Odlok o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine Braslovče v letu 1999 in ga objavila v
Uradnem listu RS, št. 51/99. Z noveliranjem dosedaj veljavnega Odloka o organizaciji in
delovnem področju Občinske uprave Občine Braslovče le-tega v celoti usklajujemo z
veljavno zakonodajo. Besedilo odloka je pripravil Inštitut za plače in delovna razmerja –
Idealis iz Ljubljane.
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V razpravi je Slavko Šketa dejal, da mu manjka obrazložitev, kaj je bilo v starem odloku
popravljenega in kaj je novega. Poudarjen je naziv direktor občinske uprave, v prejšnjem
odloku je bil naziv vodja občinske uprave. Odgovor mag. Edite Dobaj je bil, da je bil
prejšnji odlok krajši, med tem časom pa se je zakonodaja večkrat spremenila na tem
področju. Po zakonu o lokalni samoupravi se lahko uporablja naziv direktor občinske
uprave ali tajnik. Ker pa je naziv »tajnik« zavajujoč, ker vsi mislijo da gre za tajniška dela,
je bolj primerno, da je naziv direktor občinske uprave, ki ima svoj pet letni mandat in ga na
položaj imenuje in razrešuje župan ter ima določene odgovornosti po zakonu o lokalni
samoupravi. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o organiziranosti in
delovanju občinske uprave občine Braslovče, v predlagani vsebini.
Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Spremembo cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je
podrobneje obrazložila predstavnica Simbio d.o.o., Romana Kolenc.
Občinski svet občine Braslovče je na svoji 12. redni seji, ki je bila dne 29.6.2016,
obravnaval spremembo cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja, vendar predlagane spremembe svetniki niso potrdili.
V Pogodbi o poslovnem najemu infrastrukture – RCERO so se vse podpisnice zavezale,
da se cene med najemodajalkami ne bodo diferencirale in da morajo cene pokrivati vse
upravičene stroške. Skladno z najemno pogodbo je bil posledično sprejet sklep, da bo
občina Braslovče subvencionirala razliko med staro ceno (veljavno od 1.1.2014) in novo
ceno, ki velja od 1.7.2016, za obdelavo in odlaganje odpadkov. Tako gre iz proračuna v ta
namen mesečno 1.500 EUR, oz. 18.000,00 EUR na leto, odvisno od pobranih odpadkov.
Predlagana sprememba cen bi se na položnici uporabnika oz. občana pri 120 litrskem
zabojniku povišala za 0,78 centa, pri 240 litrskem zabojniku pa za 1,50 EUR. Občina
Braslovče je še edina občina, ki plačuje obdelavo in odlaganje odpadkov, namesto
občanov. Vse ostale občine so sprejele predlagane spremembe cen že lani.
Odbor za gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje je na svoji seji dne 30.5.2017
zadevo obravnaval in soglasno predlagal Občinskemu svetu, da sprejme predlagane
spremembe cen.
V razpravi je Slavko Šketa menil, da bi morala biti predelava odpadkov neprofitna
dejavnost, vendar bi to moralo biti urejeno s strani države, občine pa nimajo vpliva na
ceno storitev.
Uroš Zupanc je dejal, da bi z dobrim gospodarjenjem lahko imeli nižje položnice, kot na
primer položnice za elektriko, ki so nižje, kot so bile včasih. Meni, da Simbio lahko ravna
tako kot je, zato, ker nima konkurence. On osebno bi še dvignil subvencijo občine na večji
znesek. Glasoval bo proti predlaganim spremembam. Po razpravi so bili sprejeti naslednji
sklepi :
SKLEP 1: Razveljavi se sklep, da bo Občina Braslovče subvencionirala razliko med
staro ceno (veljavno od 1.1.2014) in novo ceno, ki velja od 1.7.2016, za obdelavo
odpadkov in odlaganje odpadkov.

3

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

SKLEP 2 : Občinski svet občine Braslovče potrjuje ceno gospodarske javne službe
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 0,08703 EUR/kg, od tega je cena
javne infrastrukture 0,02592 EUR/kg in cena storitve 0,06111 EUR/kg.
SKLEP 3 : Občinski svet občine Braslovče potrjuje ceno gospodarske javne službe
obdelave biorazgradljivih odpadkov 0,08613 EUR/kg, od tega je cena javne
infrastrukture 0,05071 EUR/kg in cena storitve 0,03542 EUR/kg.
SKLEP 4 : Občinski svet občine Braslovče potrjuje ceno gospodarske javne službe
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 0,06972
EUR/kg, od tega je cena javne infrastrukture 0,03024 EUR/kg in cena storitve
0,03948 EUR/kg.
Vse cene so brez DDV in se uporabljajo od 1.7.2017 dalje.
Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 12 in PROTI 1 svetnik.

Ad 7
Ravnateljica II. OŠ Žalec Petra Petrovič Pražnikar je podrobno obrazložila letno poročilo
II. OŠ Žalec za leto 2016, ki ima status medobčinske šole. Soustanoviteljski delež občine
Braslovče je 12 %. Šola izvaja dva programa : prilagojeni program z nižjim izobrazbenim
standardom, v katerem izobražuje otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju in posebni
program vzgoje in izobraževanja, kamor so vključeni otroci z zmerno in težjo motnjo v
duševnem razvoju. Slavko Šketa je pohvalil možnost, da lahko nudimo izobraževanje tudi
otrokom z motnjo v duševnem razvoju. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet Občine Braslovče se je seznanil s poslovnim poročilom II.
OŠ Žalec za leto 2016.
Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
Karmen Kreže je zelo podrobno obrazložila letno poročilo Medobčinske splošne knjižnice
Žalec za leto 2016. Bina Lokar pa je obrazložila finančno stanje. Povedala je, da je
trenutno negativno poslovanje knjižnice v Braslovčah. Občina zmanjšuje dotacije za
materialne stroške knjižnice že od leta 2011 dalje, potreben je bil nakup novih knjig ob
odprtju knjižnice v Braslovčah, obnovila se je tudi knjižnica v Žalcu, vse to pa je razlog za
negativno stanje na računu. Želela je, da občina pokrije nastalo izgubo čim prej. Sprejet je
bil
SKLEP : Občinski svet Občine Braslovče se je seznanil s poslovnim poročilom
Medobčinske splošne knjižnice Žalec za leto 2016.
Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 9
Poročilo ZIKŠT 3 Jezera v zvezi z upravljanjem Doma kulture Braslovče je podala
direktorica zavoda Taja Steblovnik. V Domu kulture je bilo v času od 1.2. do 31.12.2016
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43 prireditev, ki jih je izvedlo 18 uporabnikov – različnih društev in podjetij v občini. Ob
prevzemu Doma v upravljanje so opozorili tudi na nekatere pomanjkljivosti pri sami
izgradnji objekta, kot tudi na težave, ki se pojavljajo pri samem delovanju. V sodelovanju z
občino Braslovče si prizadevajo te napake odpraviti in poskrbeti, da se na objektu ne bo
delala dodatna škoda. Urnik zasedenosti dvorane in usklajevanje z društvi poteka
nemoteno. Uporabniki so zadovoljni in vedo, na koga se lahko obrnejo za informacije. Ob
tem se veliko skrbi nameni tehnični opremi, na kateri delajo izključno usposobljeni ljudje.
Odziv uporabnikov in nastopajočih je zelo pozitiven, z veseljem pa sprejemajo tudi kritike.
V razpravi je Uroš Zupanc pohvalil delovanje zavoda in njihov trud, da je Dom kulture
zaživel. Župan je dodal, da tako malo število zaposlenih uspešno upravlja z domom. Želi,
da se vse morebitne težave skupaj rešujejo in se je zahvalil zavodu za uspešno delo pri
upravljanju doma kulture. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet Občine Braslovče se je seznanil s poročilom ZIKŠT 3 Jezera
v zvezi z upravljanjem Doma kulture Braslovče.
Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 10
Predsednik komisije za normativne akte Aleksander Jelen je obrazložil predlog sprememb
in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine Braslovče. Komisija za normativne akte
je na svoji seji dne 6.6.2017, obravnavala predloge sprememb in dopolnitev poslovnika, ki
jih je poslal občinski svetnik Slavko Šketa – politična stranka SMC. Njegov predlog se
nanaša na daljše roke za posredovanje gradiv – za seje delovnih teles, predlog proračuna
in javno razpravo predloga proračuna. Člani komisije so se s predlaganimi spremembami
strinjali in predlagajo Občinskemu svetu sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika.
Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Spremembe in dopolnitve
Poslovnika Občinskega sveta Občine Braslovče, v predlagani vsebini.
Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 11
Verica Kamin je povedala, da sta Gajšek Helena in Franc, Rakovlje 22, Braslovče,
naslovila na občino Braslovče vlogo za prenos zemljišča parc.št. 730/6 k.o. Braslovče, ki
predstavlja v naravi del dvorišča ob stanovanjski hiši, last strank. Parcela je bila včasih
struga potoka Trebnik, ki pa je bil preusmerjen že pred 50 leti. Gre za stavbno zemljišče.
V letu 2015 se je urejala meja ob cesti in stari hiši ob gradnji mostu v Rakovljah in takrat
sta stranki ugotovili, da je v sklopu njunega posestva, še vedno vrisana stara struga
Trebnika – javno dobro. Gre za parc.št. 730/6 v izmeri 151 m2.
Odbor za gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje je na svoji seji dne 30.5.2017,
soglašal, da se zemljišče odproda strankama po ceni 10 EUR/m2, podobno kot smo
prodali posamezne manjše parcele, ki so v naravi funkcionalno zemljišče ob stanovanjskih
stavbah, ki jih koristijo le lastniki teh stavb.
V razpravi je Slavko Šketa predlagal, da se zaradi izboljšave prometne varnosti na tem
območju sklene dogovor z lastnikoma zemljišč, da se del parcel zamenja, ostalo pa
odproda za širitev križišča. Župan je menil, da navedenega križišča ni potrebno širiti (svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ga ni nikoli omenil kot spornega) in da je
potrebno spoštovati sklep odbora za gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje.
Sprejet je bil naslednji
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SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep o ukinitvi zemljišča v
splošni rabi – parc.št. 730/6 k.o. Braslovče ter se strinja s prodajo navedene
nepremičnine kupcu Gajšek Heleni in Francu, Rakovlje 22, Braslovče, za ceno v
višini 1.510,00 EUR.
Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 12 in PROTI 1 svetnik.
Glede na to, da prodaja nepremičnine ni bila predvidena v letnem načrtu razpolaganja z
nepremičnim premoženjem občine Braslovče za leto 2017, je Občinski svet sprejel še
naslednji
SKLEP : Potrdi se vključitev nepremičnine parc.št. 730/6 k.o. Braslovče, v izmeri
151 m2, v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Braslovče
za leto 2017 in sicer v načrt prodaje nepremičnega premoženja.
Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 12 in PROTI 1 svetnik.
Slavko Šketa je zapustil sejo ob 19.12 uri.
Ad 12
Verica Kamin je povedala, da je Kresnik Zvonko, Kompole 60 a, Štore, naslovil na občino
Braslovče prošnjo, da se obstoječi dovozni priključek – parc.št. 780/1 k.o. Gomilsko, ki je
javno dobro, ukine in se prestavi oz. uredi nov dovoz do predvidenih dveh stanovanjskih
stavb, ki ju namerava zgraditi na parc.št. 550/3 in 550/8 k.o. Gomilsko. Vse stroške
odmere, parcelacije in izgradnje se zaveže plačati sam. Ker je zemljišče parc.št. 780/1
k.o. Gomilsko, javno dobro, je potrebno sprejeti sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, da
postane Občina Braslovče lastnik nepremičnine. Potem pa bodo sledili nadaljnji dogovori
glede prometne ureditve na navedenih nepremičninah (prodaja ali zamenjava
nepremičnin). Iztok Derča je predlagal, da se uredi oz. ohrani pešpot tudi v bodoče.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep o ukinitvi zemljišča v
splošni rabi – parc.št. 780/1 k.o. Gomilsko.
Prisotno 12 svetnikov, ZA glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 13
Simona Klokočovnik je obrazložila predlog odloka o OPPN na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Prislan. Investitor
želi v bližini že obstoječih stavb kmetijskega gospodarstva na kmetijskih zemljiščih
zagotoviti prostor za nujno potrebne kmetijske objekte. Pridobljena so vsa pozitivna
mnenja vseh nosilcev urejanja prostora. Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o OPPN na kmetijskih
zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov –
kmetija Prislan, v predlagani vsebini.
Prisotno 12 svetnikov, ZA glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
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Ad 14
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov. Župan je seznanil občinske svetnike, da bo
Računsko sodišče pregledalo poslovanje občine Braslovče za leto 2016.
Jure Vasle je zapustil sejo ob 19.19 uri.
Uroš Zupanc je vprašal, zakaj ni bilo vode v Malih Braslovčah več kot 24 ur. S strani JKP
Žalec ni bilo nobenega obveščanja, zato želi, da JKP Žalec pošlje poročilo oz.
obrazložitev.
Jasmina Roter Jager je imela vprašanje glede izvajanja podpisanega Protokola o ureditvi
medsebojnih razmerij pri reševanju cestne problematike v občini Braslovče.
Župan je pojasnil, katere so dogovorjene prioritete (od leta 2017 do 2020) :
- Prehod za pešce v naselju Letuš pri BS Letuš
- Ureditev mostu čez Savinjo z rekonstrukcijo dveh križišč
- Ureditev križišča v naselju Preserje s prehodi za pešce in površinami za pešce in
kolesarje
- Ureditev križišča v naselju Trnava s površinami za pešce in kolesarje
- Ureditev križišča v Parižljah za Poljče s prehodom za pešce in površinami za
pešce in kolesarje
- Nadaljevanje gradnje povezovalnega pločnika za pešce od Hrašana do začetka
naselja Letuš.
Aleksander Jelen je imel tri vprašanja in želi odgovore :
- Kaj je s postavitvijo naprav za fitnes na prostem ob Žovneškem jezeru ?
- Kdaj se bo kategorizirana javna pot skozi naselje »Murglje« v Grajski vasi
obnovila?
- Kako je s požarno varnostjo na objektih oz. območju pri bivšem Vidmarju v Letušu,
kjer prihaja večkrat do požarov ? Ali se je o tem obvestilo okoljsko inšpekcijo?
Franc Skok je vprašal, ali se že pripravlja rešitev glede prostorske stiske za šole in vrtce v
naši občini. Zahteva, da se do naslednje seje pripravi poročilo o možnih rešitvah.
Andrej Hribernik je opozoril na črno točko v naselju Orla vas, kjer morajo gasilci skoraj
vsak mesec posredovati, zato želi, da si naš režijski obrat to ogleda in če je možno, sanira
v skladu s svojimi zmožnostmi.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 19.43 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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