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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
20. redne seje, ki je bila dne 22.11.2017 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, Šketa Slavko, Štusej
Janez, Tajnšek Danica, Vasle Jure, Trop Bogdan (seje se je udeležil pri točki 3), Zupanc
Uroš
Opravičeno odsoten svetnik: Skok Franc
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen,
Simona Klokočovnik, Renata Marolt, Verica Kamin, Branko Cimperman
Ostali prisotni: Tone Tavčar in Špela Ožir– sredstva javnega obveščanja, Mojca Furman
Oman (Urbanisti d.o.o.)
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 19. redne seje ni bilo pripomb.
SKLEP: Potrdi se zapisnik 19. redne seje z dne 18.10.2017.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Dnevni red :
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 19. redne seje
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v občini
5. Seznanitev z dopolnjenim osnutkom Občinskega prostorskega načrta (OPN)
Občine Braslovče
6. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Male Braslovče in menjava zemljišč
7. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Braslovče in menjava zemljišč
8. Informacija o zboru občanov za območje KS Trnava v zvezi s pobudo za
spremembo meje občine
9. Predlog proračuna Občine Braslovče za leto 2018 - splošna razprava
10. Obvestilo o Sklepu o začasnem financiranju proračuna občine Braslovče za leto
2018
11. Pobude in vprašanja svetnikov
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Uroš Zupanc je predlagal, da se umakne 8. točka z dnevnega reda, ker naj bi po
njegovem mnenju o spremembi meje občine morale odločati politične stranke. Župan je
odgovoril, da 70. člen statuta občine jasno določa, da občani na zboru občanov
obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine ter dajejo pobude v zvezi
s tem in oblikujejo mnenja, zato je bil zbor občanov za območje KS Trnava sklican v
skladu z zakonodajo. Občinski svet pa se s tem seznanja, v skladu s 73. členom statuta.
Tu se je seje udeležil Bogdan Trop. Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se dnevni red v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
V zvezi s poročilom o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v
občini je imel vprašanje Aleksander Jelen : ali smo že dobili soglasje Zavoda (arheologija)
za gradnjo sekundarnega kanala Grajska vas FK2. Milan Šoštarič je odgovoril, da
soglasja še nismo prejeli.
Ostalih vprašanj ni bilo. Sprejet je bil
SKLEP: Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 19. seje občinskega sveta ter
poročilo o izvajanju trenutnih investicij v občini.
Glasovanje : Prisotno 14 svetnikov, ZA glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
To točko je podrobno obrazložila Mojca Furman Oman, predstavnica Urbanisti d.o.o..
Občina Braslovče je na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02) v letu
2008 sprejela Strategijo prostorskega razvoja občine Braslovče in Prostorski red občine
Braslovče, zaradi delne razveljavitve slednjega akta z odločbo Ustavnega sodišča pa tudi
spremembe in dopolnitve Prostorskega reda občine Braslovče v letu 2015. Z navedenimi
prostorskimi akti je zagotovila minimalni potrebni obseg stavbnih zemljišč za svoj
prostorski razvoj, ki pa danes ne zadoščajo več. Zato sprejema celovit prostorski akt,
občinski prostorski načrt (OPN), s katerim skladno z ZPNačrt, ob upoštevanju usmeritev
državnih prostorskih aktov (med njimi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, Ur.l. RS,
št. 76/04), razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določa cilje in izhodišča
prostorskega razvoja občine, načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena ter določa
pogoje umeščanja objektov v prostor.
V prostorski razvoj občine se vnašajo nove vsebine, kot so turizem, poslovno obrtne
dejavnosti, trgovina, usmerjena stanovanjska gradnja, rešujejo se konflikti v prostoru,
rešujejo se razvojni pogledi, kot je pospeševanje razvoja občine v odnosu do regije,
začrtajo se razvojne potrebe občine po novih poslovnih površinah v smislu razvoja
tržnega gospodarstva, uredi se policentrični razvoj naselij v občini, učinkovito se uredi
načrtovanje prometne in druge infrastrukture v občini, zagotovijo se pogoji za turistični
razvoj celotnega območja občine s poudarkom na izkoriščanju vodnih površin v turistično
rekreacijske namene (Žovneško, Braslovško in Preserko jezero), zagotovijo se pogoji za
storitvene dejavnosti in pogoji za prestrukturiranje večjih kmetij v celovite gospodarske
subjekte, zagotovijo se pogoji za ohranjanje poselitve na območju Dobrovelj ter za
usmerjanje nove gradnje v obstoječa naselja s poudarkom na kompleksnejši ureditvi
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občinskega središča Braslovče z Rakovljami. Pri pripravi OPN Občina Braslovče ohranja
dosedanji vzdržen in trajnostni prostorski razvoj in varuje kulturno dediščino ter naravno
okolje in naravne vrednote v občini. Razvoj se načrtuje tako, da se nove prostorske
ureditve ne umeščajo v območja ohranjanja narave.
OPN določa pogoje za dokončanje začetih postopkov, razveljavlja Strategijo prostorskega
razvoja občine Braslovče, Prostorski red občine Braslovče in spremembe in dopolnitve
Prostorskega reda občine Braslovče ter izvedbene prostorske akte, ki niso skladni z OPN
ali pa so že izvedeni. OPN podaljšuje veljavnost tistih izvedbenih prostorskih atov, ki so z
OPN skladni.
Dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče je v javni
obravnavi do 13.12.2017. Prejetih pobud občanov je bilo 491, po izločitvi jih je ostalo 262.
V razpravi je Janez Štusej vprašal, ali se je predočilo Ministrstvu za kmetijstvo, da se bo
gradila 3. razvojna os po najboljših kmetijskih zemljiščih v naši občini, ne dovolijo pa
zapolnitve gradnje stanovanjskih hiš….Odgovor Mojce Furman Oman je bil, da so na
ministrstvu dejali, da moramo čuvati kmetijska zemljišča, ki bodo ostala. Slavko Šketa je
vprašal, ali so bili vsi izločeni občani obveščeni o tem. Odgovor : Zakonodaja določa javno
razgrnitev OPN in ne predvideva osebnega obveščanja prosilcev. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet Občine Braslovče se je seznanil z dopolnjenim osnutkom
Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Braslovče.
Ad 6
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Male Braslovče, je obrazložil predsednik
odbora za gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje Bogdan Trop.
Na pobudo Razvoj d.o.o., Male Braslovče 13 a in občine Braslovče se je opravil postopek
evidentiranja urejene meje in parcelacija zemljišč, ki so last podjetja in mejijo na lokalno
cesto LC št. 490121 – Partizanka. Gre za vris dejanskega stanja ceste v naravi v kataster.
Po opravljeni parcelaciji sta nastali novi parc.št. 51/2 k.o. Male Braslovče, ki je last Razvoj
d.o.o. in parc.št. 643/2 iste k.o., ki je javno dobro. Ker ima parc.št. 643/2 k.o. Male
Braslovče, status javnega dobra, je potrebno sprejeti sklep o ukinitvi zemljišča v splošni
rabi, nato pa pristopiti k menjavi zemljišč. S tem se bo uredilo zemljiškoknjižno stanje z
dejanskim stanjem v naravi. Odbor za gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje je
na svoji 2. dopisni seji zadevo obravnaval in soglašal z menjavo zemljišč. Brez razprave je
bil sprejet naslednji
SKLEP : Občinski svet Občine Braslovče sprejme sklep o ukinitvi zemljišča v
splošni rabi parc.št. 643/2 k.o. Male Braslovče (v izmeri 175 m2) in se strinja z
menjavo navedenega zemljišča s parc.št. 51/2 k.o. Male Braslovče (v izmeri 162 m2),
katerega lastnik je Razvoj d.o.o., Male Braslovče 13 a, 3314 Braslovče.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Braslovče, je obrazložil predsednik odbora
za okolje in prostor Danijel Cokan. Na pobudo Strnad Marka, Rakovlje 9 in Občine
Braslovče se je opravil postopek evidentiranja urejene meje in parcelacija zemljišč, ki so
last Strnad Marka in predstavljajo v naravi pločnik pri avtobusni postaji v Rakovljah, ob
regionalni cesti R3 (Polzela – Parižlje – Braslovče – Male Braslovče). Stranka želi te
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parcele prenesti v last občine Braslovče, v zameno pa mu bo Občina odstopila v last
zemljišče parc.št. 725/10 in 289/5 k.o. Braslovče, ki predstavljata v naravi zelenico z živo
mejo ob stanovanjskem objektu, last Strnad Marka. Zadevo je obravnaval odbor za okolje
in prostor in se strinjal z menjavo zemljišč 1:1, tako da se ohrani pas ob obstoječem
pločniku in cesti po celotni dolžini. Ker ima parc.št. 725/10 k.o. Braslovče, status javnega
dobra, je potrebno sprejeti sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, nato pa pristopiti k
menjavi zemljišč. S tem se bo uredilo zemljiškoknjižno stanje z dejanskim stanjem v
naravi. Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP : Občinski svet Občine Braslovče sprejme sklep o ukinitvi zemljišča v
splošni rabi parc.št. 725/10 k.o. Braslovče, v izmeri 63 m2 in se strinja z menjavo
zemljišč v skupni izmeri 81 m2, ki so last Strnad Marka, Rakovlje 9 (parc.št. : 289/6,
289/8, 1274/1, 288/2, k.o. Braslovče), s parcelami št. 289/5 in 725/10 k.o. Braslovče,
ki so last občine Braslovče.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
Informacijo o zboru občanov za območje KS Trnava v zvezi s pobudo za spremembo
meje občine, je podal župan. Svetniki so dobili celotno gradivo v zvezi s prošnjo za
spremembo meje med občinama Braslovče in Prebold, ki ga je pripravila občina Prebold.
Na zboru občanov, ki je bil dne 30.10.2017, so se občani strinjali s pobudo zakoncev
Pančur, za spremembo občinske meje med občinama Braslovče in Prebold in temu ne
nasprotujejo. Sprejet je bil sklep : Zbor občanov za območje KS Trnava sprejme sklep, s
katerim se strinja z začetkom postopka za spremembo meje med občinama Braslovče in
Prebold. Občina Prebold je prevzela zadolžitev priprave vseh potrebnih dokumentov za
odločanje na občinskih svetih obeh občin in stroške, povezane s pripravo dokumentacije.
Občina Prebold bo tudi pripravila osnutek odloka o spremembi mej naselij in vsebinski del
gradiva za odločanje, ki ga bodo nato posredovali v odločanje obema občinskima
svetoma občine Braslovče in Prebold. V razpravi je Janez Štusej dejal, da je bila podobna
pobuda za spremembo meje občine pred leti v Letušu. Meni, da moramo skrbeti za
celovito občino. Župan je odgovoril, da ne gre za enačenje obeh pobud. Zaselek Roje je
sestavni del Letuša, tu pa gre za eno stanovanjsko hišo, ki v bistvu leži že v občini
Prebold in koristi njeno infrastrukturo. Zbor občanov je najširša oblika demokratičnega
odločanja in je treba spoštovati njihove odločitve. V skladu s 73. členom Statuta občine
Braslovče (Ur.list RS št. 69/12, 22/17) je Občinski svet sprejel naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče se je seznanil z zapisnikom zbora občanov
za območje KS Trnava v zvezi s pobudo za spremembo meje občine.
Ad 9
Predlog proračuna Občine Braslovče za leto 2018, je na kratko povzel župan, podrobneje
pa Barbara Florjan Jelen. Gradivo so svetniki dobili 14 dni pred to sejo, v skladu s
poslovnikom. Javna obravnava traja do 26.12.2017. Planirani prihodki za leto 2018
znašajo 4.583.408 evrov, planirani odhodki pa 4.931.104 evrov. Razlika med planiranimi
prihodki in odhodki se pokriva z ocenjenim ostankom sredstev leta 2017 in najemom
kredita v višini 489.311 evrov.
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Glavnina investicij se nanaša na izgradnjo kanalizacijskih priključkov v naseljih Parižlje,
Orla vas in Braslovče, ter nadaljevanje gradnje fekalnega kanala Grajska vas – Gomilsko
– Šmatevž – Glinje – Kamenče. Predviden je začetek gradnje stanovanj v starem
kulturnem domu Braslovče in priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
za širitev OŠ Braslovče.
Sledila je razprava.
Janez Štusej se strinja, da gre predlog proračuna v javno obravnavo, predlaga pa da se v
predlog vključi tudi izgradnja mrliške vežice v Trnavi.
Jure Vasle je opozoril na razmerje med prikazanimi prihodki in dejanskimi prihodki.
Sprašuje, zakaj se povečuje postavka na davkih od premoženja, dediščin in daril. Pogreša
strateški razvoj občine. Če hočemo turistično naravnano občino, potem naj se dela v tej
smeri. Ni zasledil investicij v šolo (prizidek k OŠ ?). Prav tako so predvideni visoki izdatki
za blago in storitve ter pri postavki kazni in odškodnine. Na novo so prejemki zunanjih
sodelavcev in prejemki strokovnih komisij. Kaj je mišljeno pod postavko spodbujanje
stanovanjske gradnje ? Prav tako je visok znesek namenjen ureditvi prehodov na državnih
cestah.
Odgovore sta podala župan in Milan Šoštarič. Župan je dejal, da je težko planirati
določena sredstva v naprej. Svetniki so dobili na mizo ponudbo za projekt »Vis«-vizija in
strategija razvoja občine na podlagi stalne participacije in vrednot občanov, ki se je
izvedla že v občini Prebold. Milan Šoštarič je dejal, da se planira izgradnja več stanovanj v
bivšem kinu, smo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja in da se dela PZI
dokumentacija za prizidek k šoli. Barbara Florjan Jelen pa je dejala, da so planirani stroški
strokovnih komisij višji zaradi lokalnih volitev, ki bodo naslednje leto.
Bogdan Trop predlaga, da se javna obravnava predloga proračuna temeljito opravi in da
se upoštevajo utemeljeni predlogi iz razprave. Želi, da je načrtovanje prihodkov čim bolj
realno.
Slavko Šketa je menil, da bi moral biti sklican sestanek svetniških skupin že pred pripravo
predloga proračuna, pa ga ni bilo. Veliko njegovih pobud je bilo zavrnjenih že četrto leto
zapored. V NRP do leta 2020 ni predvidenih finančnih sredstev za šolo.
Iztok Derča se strinja s predhodniki. Velikih sprememb od zdajšnjega predloga proračuna
najbrž ne bomo dosegli. Javna razsvetljava v Braslovčah se je sanirala ali celo na novo
zgradila, drugje v občini pa je sploh ni. Zanima ga, kakšna je predvidena strategija glede
POŠ Gomilsko.
Nika Punčoh je opozorila na ozko cesto, ki pelje na Dobrovlje. Zaradi zimskega pluženja
bi bilo potrebno postaviti varnostne ograje na ovinkih.
Uroš Zupanc je dejal, da se moramo odločiti, ali bomo delali vse po malem ali eno
investicijo do konca. Meni, da izgradnja stanovanj trenutno ni nujna. Zadolževanje občine
je smiselno le zaradi gradnje kanalizacije. Mnenja krajevnih odborov je treba upoštevati.
Sprašuje, čemu je potrebno postaviti parkirišče za avtodome na prireditvenem prostoru v
Braslovčah. Župan je odgovoril, da gre za evropska sredstva, ki jih lahko dobimo, za
kanalizacijo pa ni več sredstev iz Evrope.
Branko Ribizel je zadovoljen, da bo prireditveni prostor zaživel. Pogreša pa, da ni bilo
zraven Turističnega društva Braslovče. Predlaga še, da se stara javna razsvetljava na
Terasi1 sanira.
Josip Ivanovič je dejal, da je krajevni odbor Letuš pripravil svoje predloge za proračun na
strokovni ravni. Opozoril je na zelo slabo stanje ceste Letuš – Slatina – Šmartno.
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Andrej Hribernik pozdravlja dejstvo, da so društvom ostala finančna sredstva v enaki
višini, kot do sedaj. Želi pa tudi, da se stara javna razsvetljava na Terasi1 sanira.
Aleksander Jelen sprašuje, ali bo obnova odra in zaves v Domu krajanov Gomilsko
realizirana že letos ali naslednje leto. Želi, da se predlogi krajevnega odbora Gomilsko
upoštevajo pri pripravi proračuna. Milan Šoštarič je odgovoril, da se predvideva sanacija
vseh kulturnih domov v občini Braslovče.
Jasmina Roter Jager je dejala, da je kar nekaj zadev iz predlogov KO Letuš upoštevanih v
predlogu proračuna : prehod za pešce, obnova kulturnega doma, uredi se naj še javna
razsvetljava in cesta Partizanka. Izgradnja kanalizacije v Letušu je velik problem. Podpira
pa turizem in projekte, povezane s turizmom – parkirišče za avtodom, veliko je zanimanja
za Braslovško in Žovneško jezero. Sprašuje, ali se bodo povišale cene vrtcev, saj so v
nekaterih občinah to že storili. Renata Marolt je odgovorila, da se za enkrat ne predvideva
povišanja cen vrtcev.
Danica Tajnšek pokriva delovanje krajevnih odborov, udeležila se je vseh njihovih sej in
prenesla županu ter občinski upravi vse njihove tegobe in želje. Želi, da so krajevni odbori
realni pri svojih potrebah in željah. Meni pa, da se morajo nujno realizirati vsi projekti, ki so
navedeni v protokolu.
Danijel Cokan je mnenja, da je predlog proračuna teritorialno dobro razporejen. Prilagoditi
se moramo turizmu in iti v to smer. Pozdravlja rešitev gradnje neprofitnih stanovanj in
projekt »VIS«.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP : Občinski svet Občine Braslovče sprejme sklep, da se o predlogu
proračuna občine Braslovče za leto 2018 opravi 35 – dnevna javna razprava v
predloženem besedilu.
Glasovanje : Prisotno 14 svetnikov, ZA glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 10
Občinski svet Občine Braslovče je obveščen o začasnem financiranju Občine
Braslovče v obdobju od januarja do marca 2018.
Ad 11
Župan je obrazložil projekt »VIS« (Vizija in strategija razvoja občine na podlagi stalne
participacije in vrednot občanov), narejen s strani firme MMB.
Imamo 95 km lokalnih cest, ki smo jih dobili oz. asfaltirali pred 20. oz. 25. leti in so
potrebne obnove. Potrebno je narediti celovito analizo dejanskega stanja in pripraviti
oceno smiselnosti celovite prenove. Ena od rešitev je podelitev koncesije za vzdrževanje
lokalnih cest. V teku so preverjanja izkušenj, upravičenosti in finančnih pogojih pri
občinah, ki vzdrževanja izvajajo preko izbranih koncesionarjev.
Branko Ribizel podpira to idejo, podobno je tudi občina Šmartno ob Paki asfaltirala cesto
do Letuša. Uroš Zupanc je dejal, da je treba preračunati, ali plačuješ koncesijo ali kredit,
saj ni nič zastonj. Iztok Derča je menil, da je treba najprej narediti popise, tako bomo imeli
realno sliko glede dejanskega stanja na terenu. Jure Vasle je dejal, da je potrebno zgraditi
še veliko kanalizacije, zato se naj s prenovo cest na teh odsekih še počaka.
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov.

6

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

Iztok Derča je vprašal , kako kaže z urejanjem vodotokov v Grajski vasi in s tem povezano
izgradnjo prelivnih pregrad na reki oz. potoku Reki v bližini Šketa. Izvedba je bila namreč
obljubljena poleti 2017. Opozoril je tudi na tablo »varna pot v šolo«, ki je poškodovana in
neprimerna, zato jo je potrebno zamenjati. Na vprašanje glede plačila komunalnega
prispevka pa je odgovorila Simona Klokočovnik.
Nika Punčoh je predlagala, da se cesta na Dobrovlje na prvem ovinku razširi, če je to
mogoče.
Slavko Šketa je podal pismeno pobudo za dopolnitev odgovorov na njegova vprašanja in
pobude, ki so bili posredovani z gradivom za 20. sejo OS. Dodal je še pismeno pripombo
na predlog proračuna občine Braslovče za leto 2018, s strani PGD Parižlje – Topovlje.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 19.15 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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