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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
18. redne seje, ki je bila dne 6.9.2017 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, Trop Bogdan, Zupanc Uroš
Odsotna svetnika : Štusej Janez, Vasle Jure
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Simona Klokočovnik, Renata Marolt,
Verica Kamin
Ostali prisotni: Helena Gajšek – NO, Tone Tavčar, Popovič Eva – sredstva javnega
obveščanja
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 17. redne seje ni bilo pripomb.
SKLEP: Potrdi se zapisnik 17. redne seje z dne 21.6.2017.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Dnevni red :
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 17. redne seje
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v občini
5. Obravnava predlogov za podelitev priznanj občine Braslovče za leto 2017
6. Poročilo o opravljeni notranji reviziji v občini Braslovče za leto 2016
7. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Braslovče v letu 2016
8. Poročilo Nadzornega odbora o nadzoru ZR Občine Braslovče za leto 2016

9. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje PA 17 – Parižlje jug
10. Pobude in vprašanja svetnikov
SKLEP : Sprejme se dnevni red v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
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Ad 4
Na poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v občini ni
bilo pripomb in razprave. Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 17. seje občinskega sveta ter
poročilo o izvajanju trenutnih investicij v občini.
Glasovanje : Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Danica Tajnšek, je
povedala, da je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v junijski številki
Utripa in na spletni strani občine Braslovče objavila razpis za dajanje pobud za podelitev
priznanj občine Braslovče v letu 2017. Razpis je bil poslan tudi vsem krajevnim odborom
in vodjem svetniških skupin. Do roka, ki je potekel dne 21.7.2017, so prispeli predlogi, ki
so jih posredovali : OO SD Braslovče, Viktor Zorec in Kulturno društvo Gomilsko. Komisija
je na svoji seji dne 23.8.2017, obravnavala posamično vse predloge kandidatov in o
predlogih tudi glasovala. Člani komisije so pri svojem odločanju upoštevali določila Odloka
o priznanjih občine Braslovče in kriterije za podelitev posameznih plaket občine
Braslovče. Ugotovljeno je bilo, da je PGD Parižlje – Topovlje dobilo srebrno plaketo leta
2007, zato se jim letos ne podeli priznanja, kljub temu, da praznujejo 90. letnico obstoja,
saj je običaj, da se zlata plaketa podeli društvom ob 100. letnici obstoja. Po konstruktivni
razpravi so člani komisije sklenili, da se izjemoma letos podelita dve bronasti plaketi,
župan pa naj v skladu z odlokom o priznanjih občine Braslovče podeli županovo priznanje
posameznikom, če se bo tako odločil.
Župan je dodal, da bo tudi letos podelil štiri županova priznanja in sicer Urški Flajs za
uspešno in strokovno izvajanje dejavnosti patronaže in zdravstvene nege na domu,
Zinayidi Vovk in Ani Vovk Pezdir za uspešno delo z mladimi plesalci in Klemnu Strojanšku
za izjemne uspehe na tekmovanjih v Taekwon-Do klubu Sun Braslovče.
Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče podeli naslednja priznanja občine
Braslovče za leto 2017 :
1. Bronasta plaketa : Borut Kosem, Gomilsko 23
2. Bronasta plaketa : Janez Šumak, Braslovče 74
Glasovanje : Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Poročilo o opravljeni notranji reviziji v občini Braslovče za leto 2016, ki ga je opravilo
podjetje Loris d.o.o. iz Dravograda, je na kratko obrazložil župan. Ugotovljeno je, da so
notranje kontrole na večini pregledanih področij vzpostavljene in delujejo učinkovito.
Priporočila pa se nanašajo na nabavo opreme knjižnice, stroške odkupa terjatev banke in
plačilne roke. Župan je še povedal, da se opravlja tudi pregled poslovanja občine s strani
računskega sodišča, ki smo mu posredovali vso zahtevano dokumentacijo. V razpravi je
Bogdan Trop dejal, da so ugotovitve revizije zapisane eksplicitno in vprašal, ali je bilo
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narejeno kakšno odzivno poročilo glede na priporočila revizije. Župan je odgovoril, da gre
za posamične in različne ne planirane situacije, kjer lažja kršitev postopka posledično ne
predstavlja večje škode. Postopkovne kršitve pa je mogoče vsebinsko preveriti in
utemeljiti. Blagovni krediti občin so klasične potrebe, da lahko občine izpeljejo določene
investicije, ki so predvidene v proračunu. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet Občine Braslovče se je seznanil s poročilom o opravljeni
notranji reviziji Zaključnega računa občine Braslovče za leto 2016.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Braslovče v letu 2016, je podala predsednica
NO Helena Gajšek. Nadzorni odbor je opravil pregled zaključnega računa proračuna
Občine Braslovče za leto 2015, nadzor porabe sredstev občinskega proračuna za
Kulturno društvo Gomilsko, pregled porabe občinskih sredstev za sofinanciranje delovanja
OŠ Braslovče in vrtca Braslovče za leto 2015, dodatne nadzore na pobudo javnosti,
sprejet pa je bil tudi nov Poslovnik o delu Nadzornega odbora Braslovče.
Župan je svetnike seznanil, da je bila v mesecu avgustu 2017 opravljena mediacija na
delovnem sodišču med izvoljeno ravnateljico OŠ Braslovče in neizbranim kandidatom za
ravnatelja Bradeško Boštjanom. Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet Občine Braslovče se je seznanil s poročilom o delu
Nadzornega odbora Občine Braslovče v letu 2016.
Glasovanje : Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
Poročilo Nadzornega odbora o nadzoru ZR Občine Braslovče za leto 2016, je podala
predsednica Helena Gajšek. Tudi NO ima določena priporočila, vendar ocenjuje, da je
občina Braslovče sredstva določena z veljavnim proračunom občine za leto 2016, porabila
smotrno in gospodarno, skladno s cilji in nameni, določenimi z letnim proračunom in
načrtom razvojnih programov, ki ga je sprejel občinski svet občine Braslovče za leto 2016.
Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet Občine Braslovče se je seznanil s poročilom Nadzornega
odbora o opravljenem nadzoru ZR Občine Braslovče za leto 2016.
Glasovanje : Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 9
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje PA 17 – Parižlje jug, je obrazložila Simona Klokočovnik.
Območje veljavnega OPPN (Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje PA 17 – Parižlje jug (Ur. l. RS, št. 54/10), zajema parcele znotraj naselja Parižlje.
Opredeljena enota urejanja je po prostorskih aktih občine Braslovče namenjena za širitev
stanovanjske gradnje. Načrtovana je gradnja treh stanovanjskih objektov (etažnosti P+M),
ureditev garaž in parkirnih mest na prostem ter komunalna in zunanja ureditev celotnega
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območja. Lastnica parcele št. 538/548 k.o. Spodnje Gorče, ki leži znotraj območja
veljavnega OPPN, je podala pobudo za spremembo in dopolnitev Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje PA 17 – Parižlje jug. S spremembo in
dopolnitvijo Odloka o OPPN želi spremeniti pozicijo predvidenega stanovanjskega objekta
na parceli 538/548 k.o. Spodnje Gorče (pred parcelacijo parcela št. 538/244 k.o. Spodnje
Gorče). Nova pozicija stanovanjskega objekta bi bila locirana bliže k parcelni meji na
vzhodni strani. Predlagana sprememba lege objekta ne bo vplivala na celovitost
načrtovanih prostorskih ureditev. Glede na navedeno, so se na podlagi 61a. člena
ZPNačrt spremembe in dopolnitve odloka o OPPN izvajale po skrajšanem postopku, na
pobudo in stroške investitorja. Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet Občine Braslovče sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA17
– Parižlje jug v predlagani vsebini.
Glasovanje : Prisotno 13 svetnikov, ZA glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 10
Župan je svetnike seznanil z določenimi aktualnimi dogodki :
- LAS SSD – prijava občine na razpis s projektom »Doživljaji na Braslovškem
jezeru« - obnova pomola in objektov okrog Braslovškega jezera.
- Za prenovo starega kulturnega doma v Braslovčah se pripravlja PGD (Arprojekt),
sledi pridobitev gradbenega dovoljenja, nato pa javni razpis za izvajalca del.
- Bogatenje nizkih pretokov vodotoka Bolska – Trnavca – župan je iskal informacije
o koristnikih, posvetoval se je tudi z ostalimi občinami, predvsem z občino Prebold.
Zaradi spremenjenih razpisnih pogojev, se bo na razpis prijavilo Društvo
namakalnih naprav Kaplja vas. Občina Braslovče je s tem društvom sklenila
pogodbo o neodplačnem prenosu namakalnega sistema Latkova vas, za zemljišča
v k.o. Grajska vas, za namen namakanja zemljišč.
- Evropski sklad za regionalni razvoj – za urbana naselja – želeli bi dobiti nekaj
sredstev za ureditev prireditvenega prostora v Braslovčah, predvsem funkcionalne
ureditve kozolca, ki je sedaj neizkoriščen.
- Projekt Veronika ni bil pri prvi prijavi obravnavan zaradi administrativne napake,
kar bomo upoštevali pri prijavi do 27.9.2017 in projekt vsebinsko dopolnili.
- Izgradnja pločnika Male Braslovče proti Letušu – projektna naloga je narejena.
- Razširitev ceste na odseku Male Braslovče – Braslovče, se izvaja preko VOC
Celje.
- Predvidena izgradnja lesnega centra v Šmatevžu ne bo možna, saj je tudi po
planiranih spremembah občinskega prostorskega načrta na tem območju
predvidena le stanovanjska gradnja.
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov.
Branko Ribizel se je zahvalil, da se je rešila moč električne energije na prireditvenem
prostoru in da se je zgradila javna razsvetljava vse do Braslovškega jezera. Zahvaljuje se
tudi režijskemu odboru za vso pomoč in delo pri izvedbi Dneva hmeljarjev. Opozoril pa je
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na zelene otoke za zbiranje papirja in stekla, ki ostanejo po izpraznjevanju neočiščena oz.
na tleh ostane še veliko razbitega stekla, kar je lahko nevarno za mimoidoče. Dal je tudi
pisno pobudo.
Franc Skok je želel, da občinska uprava pripravi terminski plan rešitve prostorske stiske
za šole in vrtce v občini. Župan je dejal, da bo potrebno poiskati najprej notranje rezerve
tako v OŠ Braslovče, kot tudi na POŠ v občini s preureditvijo določenih prostorov.
Franc Skok je še vprašal glede prenove ceste v Šmatevžu. Odgovor župana je bil, da je v
pripravi PGD dokumentacija. Vendar je Franc Skok želel, da se nujno sanirajo udarne
jame na tem odseku ceste v Šmatevžu.
Uroš Zupanc je dejal, da občani občine Braslovče plačujejo najvišje položnice za vodo v
Savinjski dolini, nekje je tudi 120 % povečanje položnic. To ni socialna politika in sprašuje,
kaj se da narediti.
Aleksander Jelen je vprašal, ali se bo cesta skozi naselje »Murgle« v Grajski vasi lahko
obnovila letos ali naslednje leto. Po izjavah projektanta naj bi vod kanalizacije potekal po
cesti. Ne ve se tudi, ali se bodo potrebovale črpalke ali ne.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 18.20 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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