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

OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
19. redne seje, ki je bila dne 18.10.2017 s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Cokan Danijel, Derča Iztok, Ivanovič Josip, Jelen Aleksander, Punčoh Nika (seje
se je udeležila pri točki 4), Ribizel Branko, Roter Jager Jasmina, Skok Franc, Šketa Slavko, Štusej
Janez, Tajnšek Danica, Vasle Jure, Trop Bogdan, Zupanc Uroš
Opravičeno odsoten svetnik: Hribernik Andrej
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Simona
Klokočovnik, Renata Marolt, Verica Kamin
Ostali prisotni: Tone Tavčar – 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 18. redne seje ni bilo pripomb.
SKLEP: Potrdi se zapisnik 18. redne seje z dne 6.9.2017.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Dnevni red :
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 18. redne seje
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v občini
5. Prodaja občinskega stanovanja na naslovu Braslovče 39
6. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi v k.o. Grajska vas
7. Izvolitev predstavnikov občine Braslovče v volilna telesa za volitve članov Državnega sveta
RS
8. Polletno poročilo o izvajanju proračuna občine Braslovče za leto 2017
9. Predlog rebalansa proračuna občine Braslovče za leto 2017
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.
Ad 4
Tu se je seje udeležila Punčoh Nika.
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V zvezi s poročilom o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v občini je
imel vprašanje Uroš Zupanc, glede OPPN za območje PA 16 - Šmatevž. Simona Klokočovnik je
odgovorila, da je bila s strani MOP vloga za izdajo odločbe o potrebnosti CPVO za OPPN za to
območje zavrnjena zaradi neusklajenosti s hierarhično višjim prostorskim aktom, zato se je
postopek sprejema OPPN ustavil. Širijo se informacije, da so za lesni center v Šmatevžu
zainteresirani Škoti, vendar je župan dejal, da je za Škote to območje premajhno in da je naselje
Šmatevža namenjeno oz. primerno le za stanovanjsko gradnjo.
Branko Ribizel pa je vprašal, ali bo v Malih Braslovčah urejeno tudi avtobusno postajališče.
Odgovor je bil, da je ena parcela ob cesti že last države in da bi bilo lahko tam tudi avtobusno
postajališče. Sprejet je bil
SKLEP: Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 18. seje občinskega sveta ter poročilo o
izvajanju trenutnih investicij v občini.
Glasovanje : Prisotno 14 svetnikov, ZA glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Prodajo občinskega stanovanja na naslovu Braslovče 39, je obrazložil predsednik odbora za
gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje Bogdan Trop.
Šogorić Terezija je naslovila na občino Braslovče vlogo za odkup enosobnega občinskega
stanovanja na naslovu Braslovče 39, katerega najemnica je od leta 2013. Gre za stanovanje v
prvem nadstropju več stanovanjske stavbe, v izmeri 39,89 m2. Ostala 4 stanovanja so bila že
odkupljena, ostaja le še to stanovanje, ki je v lasti občine Braslovče. Najemnica je sama naročila
cenitev stanovanja. Cenilec stvarnega premoženja Aleksander Milanez je ocenil tržno vrednost
stanovanja na 11.984,00 EUR.
Na podlagi sklepa odbora za gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje, sprejetega na 8. seji
dne 30.5.2017, je občina naročila novo cenitev stanovanja. Cenilec nepremičnin Iztok Uranjek, je
ocenil, da znaša tržna vrednost stanovanja 13.000 EUR, saj je stanovanje v slabem stanju in je za
boljše bivalne pogoje potrebna večja adaptacija v gradbenem smislu. Odbor za gospodarske
dejavnosti in občinsko premoženje je na svoji seji dne 28.9.2017 po konstruktivni razpravi sprejel
sklep, da se stanovanje proda najemnici. Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep o prodaji enosobnega stanovanja
na naslovu Braslovče 39, v izmeri 39,89 m2, najemnici Šogorič Tereziji, za kupnino v višini
13.000,00 EUR.
Glasovanje : Prisotno 14 svetnikov, ZA glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi v k.o. Grajska vas, je obrazložil predsednik odbora za
gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje Bogdan Trop.
Sirše Boris, Grajska vas 71, Gomilsko, je na občino Braslovče naslovil vlogo za ukinitev statusa
javnega dobra parc.št. 1128/5, 1128/6, 1128/8, 1128/7 in 1128/9 k.o. Grajska vas, z namenom, da
se uredijo lastništva nepremičnin. Kot lastnik nepremičnin na naslovu Grajska vas 71, meji na
javno dobro, ki ga ves čas uporablja kot funkcionalno zemljišče, zato si želi celostno urediti vse
meje parcel. Ko bodo parcele last občine Braslovče, je pripravljen odkupiti parc.št. 1128/6 in
1128/8 k.o. Grajska vas, ki posegata v njegovo lastništvo. Odbor za gospodarske dejavnosti in
občinsko premoženje je na svoji seji dne 28.9.2017 zadevo obravnaval in soglašal z ukinitvijo
statusa javnega dobra navedenih parcel. Brez razprave je bil sprejet
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
parc.št. 1128/5, 1128/6, 1128/7, 1128/8 in 1128/9 k.o. Grajska vas.
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Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Danica Tajnšek, je povedala,
da je državna volilna komisija vse občine obvestila, da bodo dne 22.11.2017 potekale volitve 22
članov Državnega sveta RS – predstavnikov lokalnih interesov. Za največje dopustno število
elektorjev, ki jih bodo določili občinski sveti, se upoštevajo podatki števila prebivalcev po občinah.
Občina Braslovče ima dva elektorja. Sezname elektorjev v volilnih telesih za volitve predstavnikov
lokalnih interesov morajo predložiti Občinski sveti pristojnim volilnim komisijam volilnih enot (pri nas
je to volilna komisija 5. Volilne enote s sedežem v Celju) najpozneje do 22.10.2017.
Elektorji morajo imeti volilno pravico in stalno prebivališče v volilni enoti. Glede na navedeno smo
pozvali vodje svetniških skupin, da posredujejo predloge za elektorja komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, najpozneje do 25.9.2017. Do roka so poslali svoje predloge :
svetniška skupina OO SDS Braslovče, ki predlaga Marka Balanta, Preserje 16, svetniška skupina
SMC Braslovče, ki predlaga Bogdana Tropa, Letuš 56 C in svetniška skupina SD Braslovče, ki
predlaga Andreja Hribernika, Braslovče 59. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
je na svoji 2. dopisni seji, ki je po elektronski pošti potekala od 26.09.2017 do 02.10.2017, po
opravljenem glasovanju vseh članov sprejela sklep, da predlaga Občinskemu svetu občine
Braslovče, da izvoli dva predstavnika v volilno telo – elektorja, na volitvah članov Državnega sveta
– predstavnikov lokalnih interesov in sicer : Marka Balanta in Andreja Hribernika.
Župan je seznanil svetnike, da gre za elektorje, ki bi morali zastopati lokalne interese (občine
Braslovče oz. Spodnje Savinjske doline), zato je predlagal, da se v skladu s Poslovnikom
Občinskega sveta občine Braslovče (Ur.list RS št. 105/12, 32/17) opravi javno poimensko
glasovanje o kandidatih za elektorje. Bogdan Trop je izjavil, da bo dal podporo lokalnemu
predstavniku. Sledilo je glasovanje.
ZA Andreja Hribernika je glasovalo 13 svetnikov, 1 svetnik je bil PROTI.
ZA Marka Balanta so glasovali 3 svetniki, 10 svetnikov PROTI. (Bogdan Trop je pri tem zapustil
dvorano).
ZA Bogdana Tropa je glasovalo 10 svetnikov, 3 svetniki PROTI. (Bogdan Trop ni glasoval). Sprejet
je bil
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče izvoli dva predstavnika v volilno telo – elektorja, na
volitvah članov Državnega sveta RS–predstavnikov lokalnih interesov, ki bodo dne
22.11.2017 in sicer: Andreja Hribernika, Braslovče 59, 3314 Braslovče in Bogdana Tropa,
Letuš 56 C, 3327 Šmartno ob Paki.
Ad 8
Polletno poročilo o izvajanju proračuna občine Braslovče za leto 2017 so svetniki že prejeli po
pošti. Slavko Šketa je imel pripombo, da je primerjava realizacije januar – junij 2017 prikazana z
veljavnim proračunom 2017, ne pa tudi s sprejetim rebalansom proračuna 2017. V poročilu bi
morali biti prikazani tudi podatki sprejetega proračuna 2017, da bi bili notranji premiki pregledni,
tako večja, kot manjša poraba. Predlaga, da se to v naslednjem letu v poročilu popravi. Sprejet je
bil
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče je seznanjen s polletnim poročilom o izvajanju
proračuna občine Braslovče za leto 2017.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 9
Predlog rebalansa proračuna občine Braslovče za leto 2017, je na kratko obrazložil župan,
podrobneje pa Barbara Florjan Jelen. Sledila je razprava.
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Slavko Šketa je dejal, da je v rebalansu proračuna kot osnova prikazana realizacija januar –
september 2017 in podan predlog rebalansa 2017, ki pokriva predvideno porabo do konca leta
2017. Primerjava sprememb je izvedena na kolono veljavni proračun 2017. Ta način predstavitve
rebalansa pomeni, da nimamo vpogleda v dejanske spremembe sprejetega proračuna, ker so bili v
polletnem poročilu izvedeni vmesni popravki v veljavni proračun. Konkretno je izpostavil
rekonstrukcijo gradu Žovnek. V predlogu rebalansa je prikazana razlika med veljavnim proračunom
in predlogom rebalansa 22.440 EUR – indeks 132,8. Če pa primerjamo vrednost sprejeti proračun
in predlog rebalansa, pa dobimo razliko 50.590 EUR – indeks 225,5. To je dejanski popravek v
predlogu rebalansa planirane vrednosti za to postavko. Takšne realizacije ne podpira. Povedal je
še, da je župan na prejšnji seji izjavil, da v proračunu 2017 ne more zagotoviti 5 tisoč EUR za
otroke, v obnovo gradu pa jih je brez težav. Tudi na prometni varnosti na šolskih poteh občina ni
veliko postorila, njegova pobuda za postavitev nadstreška pri OŠ Braslovče, ki bi varoval otroke
pred padavinami, ko čakajo na avtobus, ni bila realizirana. Večkrat je poudaril, da ni proti obnovi
kulturnih spomenikov in znamenitosti. Že leta 2015 je predlagal, da se za grad Žovnek izdela
celovit projekt obnove z investicijskim programom in pridobitvijo dodatnih državnih ali EU sredstev.
To se ni upoštevalo, dela se izvajajo po vsakoletnem programu le z lastnimi sredstvi, zaključek pa
še ni na vidiku, vsaj po prikazu v NRP ne. Pripombe ima še na nekatere ostale postavke, predvsem
na izvajanje investicij, izvedbo javnih razpisov in prenosa sredstev na JKP Žalec. Na nepravilnosti
je opozorila tudi notranja revizija, kjer se posamezne ugotovitve in priporočila ponavljajo že tretje
leto, pri realizaciji pa se upoštevajo zelo malo. Glede na vse navedeno, predloga rebalansa
proračuna 2017 ne bo podprl.
Bogdan Trop se je strinjal s predhodnikom glede obnove gradu Žovnek in dejal, da bi si morali
prizadevati, da dobimo sredstva financiranja za obnovo gradu. Opozoril je na slabo prometno
varnost v Letušu in prepočasno izgradnjo kanalizacije na območju Letuša. Potreben je pločnik proti
Hrašanu, obnova mostu čez Savinjo v Letušu in prehod za pešce pri bencinskemu servisu Agip.
Letuš je največje naselje v občini, glede investicij in izvedbe kanalizacije pa na repu občine. Prav
tako ni zadovoljen s porabo proračunskih sredstev.
Odgovor župana je bil, da se prehod za pešce pri Agipu še ni zgradil, ker lastnica zemljišča ni dala
soglasja, sedaj pa je to urejeno in se bo pristopilo k izvedbi. Predvideva se tudi izgradnja pločnika
iz smeri Šmartno ob Paki proti Letušu. Glede rekonstrukcije gradu Žovnek pa je župan dejal, da
ljudje hodijo prostovoljno delat vsako nedeljo, vtisi obiskovalcev gradu pa so neverjetno pozitivni.
Slavko Šketa je ponovno dejal, da bi bilo potrebno izdelati celovit projekt in imeti vizijo, kaj želimo
imeti na gradu. Pravi, da gradbišče ni prijavljeno in zavarovano. Kaj bi bilo, če bi prišlo do nesreče
in poškodbe pri izvajalcih del ?
Bogdan Trop pa je dodal, da ne nasprotuje obnovi gradu Žovnek, vendar pa naselje Letuš že leta
in leta nazaduje.
Milan Šoštarič je podal odgovor: Grad Žovnek je v lasti občine in spada med občinske objekte.
Sanacija poteka fazno in po več gradbenih dovoljenjih s stalno kontrolo Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Celje. Naročena in podana je bila projektna dokumentacija - Statična rešitev za sanacijo
zidov. Objekt je zavarovan podobno kot ostali objekti v lasti občine. Prav tako je zavarovan objekt
za občasne obiskovalce gradu. Vsa večja gradbena in sanacijska dela se izvajajo strokovno z
izbranim gradbenim izvajalcem, ki je tudi odgovoren za kvalitetno strokovno in varno delo.
Prostovoljci delajo le manjša nezahtevna gradbena dela.
Glede varne šolske poti je dejal, da je le-ta zagotovljena.
Kanalizacija na območju Letuša bi se že gradila, če bi dobili nepovratna finančna sredstva. Takšnih
razpisov sedaj ni. Zaradi kontrole inšpektorice pa je potrebno najprej dokončati kanalizacijo po
aglomeracijah s prebivalci več kot 2000 (aglomeracija Polzela) in sicer posamezni kanali v naselju
Parižlje in kanal v Orli vasi.
Prehod za pešce pri bencinski črpalki - MOL in v Braslovčah pri trgovini Jager, pa se bo izvedel po
državni cesti, zato je potrebno njihovo soglasje. Za prehod v Letušu je projektna dokumentacija že
narejena in usklajena.
Po razpravi je bil sprejet
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SKLEP : Občinski svet Občine Braslovče sprejme Rebalans proračuna občine Braslovče za
leto 2017.
Glasovanje : Prisotno 14 svetnikov, ZA glasovalo 11 in PROTI 3 svetniki.
Ad 10
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov.
Jasmina Roter Jager je dejala, da se prevoz otrok v šolo in iz šole počasi ureja. Opozorila pa je na
klanec in ozko cestišče proti OŠ Braslovče v naselju Rakovlje. Bliža se zima in je nevarnost zdrsa
na tem klancu. Potrebno bo najti ustrezno rešitev. Prehod za pešce pri Agipu naj se čim prej uredi.
Povedala je še, da TIC Braslovče uspešno deluje, da je veliko zanimanje gostov za obisk gradu
Žovnek, prihajajo skupine ljudi, tudi iz tujine in so vsi navdušeni nad gradom in njegovo okolico.
Dogajajo se poroke na gradu, tudi brunarica TD Braslovče je zelo dobro obiskana.
Aleksander Jelen je vprašal, ali bo zagotovljena prosta pot intervencijskim vozilom, ko se bo gradila
kanalizacija v Grajski vas in bo cesta zaprta. Sprašuje tudi, kdo bo zagotovil servis črpalk. Opozoril
pa je na parkirana vozila v križišču na Gomilskem, ki ovirajo šolski avtobus, ki prevaža otroke.
Predvsem zjutraj od 7.00 do 8.00 ure in popoldne od 13.00 do 14.00 ure. Simona Klokočovnik je
odgovorila, da bomo poklicali medobčinsko inšpekcijo, ki bo kaznovala nepravilno parkiranje
voznikov. Milan Šoštarič pa je odgovoril, da bo ustrezno poskrbljeno za intervencijska vozila ob
gradnji kanalizacije v Grajski vasi in da bo občina sofinancirala črpalke.
Nika Punčoh je dejala, da so bankine od Doma borcev na Dobrovljah naprej v zelo slabem stanju
in želi, da se pristopi k sanaciji.
Slavko Šketa je dal 4 pisna vprašanja in eno pobudo in želi pismen odgovor do naslednje seje.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 18.45 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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