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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
18. redne seje, ki je bila dne 19.12.2012 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Arčan Danilo, Balant Marko, Beloglavc Filip, Cokan Danijel, Drča Vinko
Kragl Boštjan, Mikek Vekoslav, Ramšak Blaž, Repnik Anton, Ribizel Branko, Štusej Janez, Tajnšek
Danica, Žohar Rudolf, Anzelc Ervin (se je seji pridružil pri točki 4)
Odsoten svetnik : Vasle Jure
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Renata
Marolt, Simona Klokočovnik, Branko Cimperman, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Tone Tavčar – sredstva javnega obveščanja, Helena Gajšek – NO, Mitja Korent –
Občinska volilna komisija, Gorazd Furman – Urbanisti d.o.o. Celje.

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 je imel pripombo Drča Vinko pri točki ad 5, kjer je želel, da se na tretji
strani pri besedilu pod njegovim imenom dopolnita stavka tako, da se glasita : »Predlaga, da se ta
kanal uvrsti prioritetno med investicije, saj je že sedaj možen priklop za 40 stanovanjskih hiš,
oziroma 63 družin. Opozoril je, da območje vodovodnega zajetja Križnikov mlin še vedno ni
sistemsko zaščiteno - cca 35 ha in naj se čim prej pridobijo sredstva za zamenjavo vodovodnih
salonitnih cevi.«
Svetniki so se s pripombo na zapisnik strinjali. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 17. redne seje z dne 21.11.2012, s predlagano dopolnitvijo.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Župan je predlagal, da se dnevni red dopolni z dodatno točko : »Odlok o OPPN za območje PA26
– Gospodarska cona Trnava zahod,« ki bi se obravnavala kot 5. točka, dosedanja 5. točka se
obravnava kot 4. točka, vse ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.
Svetniki so se s predlogom župana strinjali.
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 17. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
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4. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije občine Braslovče o prehodu mandata na
naslednjega kandidata z liste SDS v 2. volilni enoti
5. Odlok o OPPN za območje PA26 – Gospodarska cona Trnava zahod
6. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
7. Predlog proračuna občine Braslovče za leto 2013 – 2. obravnava
8. Predlog poslovnika Občinskega sveta občine Braslovče – 2. obravnava
9. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Grajska vas
10. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero NUSZ
11. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta, NO in članov drugih občinskih odborov, komisij in drugih
delovnih teles ter o povračilu stroškov
12. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega
zavoda Glasbena šola »Risto Savin« Žalec
13. Pobude in vprašanja svetnikov
SKLEP: Potrdi se dnevni red v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije občine Braslovče o prehodu mandata na naslednjega
kandidata z liste SDS v 2. volilni enoti, je obrazložil predsednik Občinske volilne komisije Mitja
Korent. Sprejet je bil
SKLEP 1: Občinski svet občine Braslovče sprejme odstopno izjavo Draga Turnška s
funkcije člana občinskega sveta zaradi opravljanja dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo
člana občinskega sveta.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
SKLEP 2: Občinski svet občine Braslovče potrjuje mandat nadomestnega člana občinskega
sveta Ervina Anzelca, roj. 20.7.1967, stanujočega Braslovče 34, 3314 Braslovče.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Anzelc Ervin se je pridružil svetnikom pri nadaljevanju seje.
Ad 5
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA 26 – gospodarska cona
Trnava zahod, po projektu št. 47/2008, ki ga je izdelal biro Urbanisti d.o.o. iz Celja, je najprej
obrazložila Simona Klokočovnik. Postopek za sprejem tega odloka se je pričel že leta 2009, v letih
2010 in 2011 so bile izdelane dodatne strokovne podlage na podlagi smernic nosilcev urejanja
prostora, javna obravnava je bila izvedena 14.09.2011. V času javne razgrnitve in javne obravnave
so bile podane številne pripombe in predlogi na OPPN, do katerih je župan zavzel stališče. Na
podlagi sprejetih stališč je biro Urbanisti d.o.o. izdelal predlog OPPN, z dne december 2011, ki je
bil poslan vsem nosilcem urejanja prostora z namenom pridobitve mnenj.
Po prejemu Odločbe Ustavnega sodišča RS, ki je odpravilo Odlok o prostorskem redu občine
Braslovče, je bilo potrebno nekatera zemljišča iz OPPN-ja izvzeti, popraviti prostorski akt in
pridobiti ponovno mnenja pri nosilcih urejanja prostora, prav tako pa ponovno odločitev glede
ustreznosti okoljskega poročila. Do 19.12.2012 so bila pridobljena vsa pozitivna mnenja vseh
nosilcev urejanja prostora in odločba Ministrstva za kmetijstvo in okolje, da so vplivi plana na
okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje za OPPN sprejemljivi ob
upoštevanju omilitvenih ukrepov. S tem so izpolnjene vse zakonske zahteve za sprejem odloka na
občinskem svetu in objavo v Ur.listu RS.
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Tehnično vsebino odloka je obrazložil Gorazd Furman, predstavnik biroja Urbanisti d.o.o. Celje.
Območje OPPN obsega 55.327 m2 in se nahaja v naselju Trnava , tik ob priključku Šentrupert ob
avtocesti. Na tem območju bo v večjem delu predvidena izgradnja poslovne cone, v manjšem
južnem delu pa oblikovanje šolskega kompleksa s športno rekreacijskimi površinami. Tako je
predvidena širitev osnovne šole ter izgradnja športno rekreacijskega kompleksa. Hkrati je potrebno
na celotnem območju na novo predvideti prometno in komunalno infrastrukturo. Območje OPPN se
deli na pet sklopov :
1. v severnem delu so dopustne proizvodne dejavnosti: industrijske stavbe, skladišča, garažne
stavbe s pripadajočimi parkirnimi površinami,
2. v osrednjem delu so dopustne obrtno poslovne dejavnosti,
3. v južnem delu so dopustne gostinske, upravne, pisarniške, trgovske in druge stavbe za
storitvene dejavnosti s pripadajočimi parkirišči,
4. na skrajnem južnem delu je dopustna gradnja za potrebe obstoječe dejavnosti vzgoje in
izobraževanja, s pripadajočimi športnimi površinami,
5. v JZ vogalu pa je dopustna zgolj stanovanjska dejavnost.
Dejavnost na obravnavanem območju ne bo obremenjujoča za okolje, poskrbljeno bo tudi za
ozelenitev cone, gradnja pa bo možna v več fazah.
Sprejet je bil
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje PA 26 – Gospodarska cona Trnava zahod, v predlagani
vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Na poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje ni bilo pripomb.
SKLEP: Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 17. seje občinskega sveta v predlagani
vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Predlog proračuna občine Braslovče za leto 2013, je na kratko obrazložil župan.
Proračun za leto 2013 se glede na prvo branje ni bistveno spremenil. Prihodki so se glede na prvo
branje povečali za 89.663 EUR, odhodki pa za 78.781 EUR. Na prihodkovni strani povečanje
izvira večinoma iz naslova najemnin (najemnina za infrastrukturo JKP Žalec) in pa predvidenih
prihodkov s strani Zavoda za zaposlovanje, v primeru, da uspemo na razpisu za izbor programov
javnih del za leto 2013. Na strani odhodkov se sredstva dodatno namenjajo za plače javnih
delavcev in za izgradnjo kanalizacije ter investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture. Dodatno se
sredstva namenjajo za spremembe in dopolnitve prostorskega reda občine Braslovče in za
pripravo projektne dokumentacije za komunalno opremljanje zemljišč v OPPN Gospodarski coni
Trnava.
V razpravi je Vinko Drča dejal, da bo sicer podprl predlog proračuna, vendar ima kot svetnik SLS
Braslovče dve pripombi na predlog proračuna, ki se nanašata na kanal Gomilsko - Grajska vas –
Kaplja vas, ter transportni vod Tabor – Grajska vas – Prebold. Pripomba je pisna in je priloga tega
zapisnika. Predlaga, da se izločijo vse nepomembne investicije (grad Žovnek) iz proračuna za leto
2013 in se namenijo za izgradnjo že predlagane kanalizacije v proračunu za leto 2013 z dodatkom
izgradnje kanala Gomilsko - Grajska vas – Kaplja vas. Prosi tudi, da se v letu 2013 pristopi k
realizaciji obnove in izdelavi projekta za sanacijo transportnega voda Tabor – Grajska vas –
Prebold, vključno z zaščito vodovodnega zajetja Križnikov mlin.
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Milan Šoštarič je odgovoril, da je občina Braslovče pričela z gradnjo kanalizacije pred več leti, pred
tremi leti je bila dokončana gradnja dveh primarnih kanalov v skupni dolžini 10 km. Projekt je bil
sofinanciran s strani Evrope v višini 90%. Nadaljuje se izgradnja kanalizacije s 6. Javnim razpisom,
ki bo objavljen januarja 2013. Brez evropskih sredstev nadaljnja gradnja ne bo možna zaradi
prevelikih izdatkov.
Filip Beloglavc se pridržuje mnenju Vinka Drča. Naselje Gomilsko nima izdelanega projekta, zato
se tudi ne more prijaviti na razpis, zato predlaga, da se čim prej pripravi projektna dokumentacija,
ki bo primerna za prijavo na razpis.
Milan Šoštarič je povedal, da je bil plan gradnje kanalizacije izdelan na podlagi agromelioracij, kjer
se upošteva število stanujočih prebivalcev na kvadratni kilometer (gostota), zato se najprej gradi v
večjih naseljih.
Marko Balant je menil, da je prav, da se na vsaki seji občinskega sveta opozori na določene
probleme v občini. Zaveda se, da so zahteve občanov čedalje večje, saj tudi življenjski standard
raste, zato poziva, da se intenzivno pripravljajo razvojni načrti občine.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o proračunu Občine Braslovče za
leto 2013.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
Predlog poslovnika Občinskega sveta občine Braslovče je najprej obrazložila Verica Kamin, nato
pa še predsednik komisije za normativne akte Marko Balant.
Občinski svet Občine Braslovče je v letu 2000 sprejel Poslovnik občinskega sveta Občine
Braslovče (Ur.list RS št. 20/00), s katerim je uredil organizacijo in način dela Občinskega sveta ter
način uresničevanja pravic in dolžnosti članov Občinskega sveta. 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.
Glede na to, da je Občinski svet občine Braslovče na svoji seji dne 5.9.2012 sprejel nov statut
občine Braslovče, ki je bil objavljen v Ur.listu RS št. 69/2012, je smiselno, da sprejme tudi nov
poslovnik Občinskega sveta občine Braslovče.
Osnutek poslovnika Občinskega sveta občine Braslovče je bi v 30. dnevni javni obravnavi do
24.11.2012. V času javne obravnave ni bilo danih pisnih pripomb s strani občanov občine
Braslovče. Komisija za normativne akte je na svoji seji dne 10.12.2012 obravnavala predlog
poslovnika in podala svoje pripombe na vsebino členov.
Brez razprave je bil sprejet
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče sprejme poslovnik Občinskega sveta občine
Braslovče v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 9
Razloge za sprejem sklepa o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Grajska vas, je razložila Verica
Kamin. Zadevo je obravnaval tudi odbor za okolje in prostor in se strinjal, da se opravi zamenjava
poti - parc.št. 1125/7 (javno dobro), s parc.št. 757/8 – pot, parc.št. 757/6 – pot in parc.št. 749/2 –
pot, vse k.o. Grajska vas, katerih lastnik je Gorenšek Matevž, Derča Karolina in Laznik Marija.
Brez razprave je bil sprejet
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
parc.št. 1125/7 – pot v izmeri 345 m2, k.o. 1007 Grajska vas.
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Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 10
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero NUSZ v letu 2013, je razložila Verica Kamin.
Brez razprave je bil sprejet
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep o določitvi vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013 v višini 0,000394 €
mesečno, oziroma 0,00473 € letno.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 11
Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta, NO in članov drugih občinskih odborov, komisij in drugih delovnih teles ter
o povračilu stroškov, je razložila Barbara Florjan Jelen.
Občinski svet Občine Braslovče je v letu 2007 sprejel Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih
odborov, komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov, ki je bil objavljen v Ur. listu RS št.
43/2007. Zneski sejnin so bili določeni nominalno.
V skladu z določilom 128. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ se je 6. odstavek 34. a
člena zakona o lokalni samoupravi spremenil tako, da se glasi :
»Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji OS ali na seji
delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles
OS, ki se izplača posameznemu članu OS, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne
upošteva dodatek za delovno dobo.«
Po do sedaj veljavnem zakonu o lokalni samoupravi je znašal letni znesek sejnin največ 15 %
plače župana. Cilj predlaganega besedila pravilnika je z novo zakonodajo usklajena določitev meril
za izplačilo sejnin za člane OS in za člane delovnih teles OS. Zneski sejnin so sedaj določeni v %
od osnovne plače župana in se nominalno ne spreminjajo glede na sedaj veljavni Pravilnik.
Predlagane spremembe Pravilnika pomenijo lažje izvajanje izplačil v primeru sprememb
zakonodaje na tem področju, saj le-tega ne bo potrebno vsakič spreminjati.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP 1: Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih
odborov, komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov, se sprejme po
skrajšanem postopku.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Braslovče sprejme Pravilnik o spremembah pravilnika o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta,
nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov, komisij in drugih delovnih teles ter
o povračilu stroškov.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 12
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda
Glasbena šola »Risto Savin« Žalec, je razložila Renata Marolt. V odloku do sedaj ni bilo
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navedenega dislociranega oddelka v Braslovčah. S spremembo odloka bo možen vpis enote
glasbene šole v Braslovčah v razvid glasbenih šol. Brez razprave je bil sprejet
SKLEP 1: Občinski svet Občine Braslovče sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola »Risto Savin« Žalec po
skrajšanem postopku.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Braslovče sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola »Risto Savin« Žalec, v
predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 13
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov.
Vinko Drča je dal pismeno 5 vprašanj.
Župan in podžupan sta se prisotnim svetnikom zahvalila za tvorno delo v letu 2012. Župan si želi
še več medsebojnega sodelovanja. Vsem svetnikom pa sta želela sreče in zdravja v letu 2013.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 17.40 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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