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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
20. redne seje, ki je bila dne 17.04.2013 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Arčan Danilo, Anzelc Ervin, Balant Marko, Beloglavc Filip, Cokan Danijel, Drča
Vinko, Mikek Vekoslav, Ramšak Blaž, Repnik Anton, Ribizel Branko, Štusej Janez, Tajnšek
Danica, Žohar Rudolf
Odsotna svetnika : Kragl Boštjan, Vasle Jure
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Renata
Marolt, Simona Klokočovnik, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Tone Tavčar in Ksenija Rozman – sredstva javnega obveščanja, Helena Gajšek –
NO
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
Glede zapisnika 19. redne seje je župan povedal, da je pri petem odstavku točke 6 potrebno dodati
besedilo : »Na tem mestu sta sejo zapustila svetnika Žohar in Beloglavc ob 16.36 uri.« Za prvim
odstavkom točke 7 se doda besedilo : »Na tem mestu sta se seje udeležila svetnika Žohar in
Beloglavc.« Pri točki 12 pa se besedilo popravi tako, da se glasi :»Glasovanje : prisotnih 13
svetnikov; ZA je glasovalo 9 svetnikov, PROTI 4 svetniki«
Svetniki so se s pripombami na zapisnik strinjali. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 19. redne seje z dne 27.02.2013, s predlaganimi dopolnitvami.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Marko Balant je predlagal, da se točka 5 (Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec), umakne z dnevnega
reda, saj v gradivu ni nobene analize, ni zapisnika sveta staršev, niti ni zadeve obravnaval pristojni
odbor za družbene dejavnosti, ki bi podal svoje stališče.
Župan je dal besedo Renati Marolt, ki je pripravila gradivo za to točko. Povedala je, da sta se na
svetu staršev obravnavali tudi dve temi, ki se dotikata vrtca in sicer ta pravilnik ter sklep o cenah
vzgojnin. Razlog za sprejem pravilnika je, da se spreminjata dva člena in sicer 6. in 12. člen
pravilnika. Črta se določilo o prerazporeditvi otrok, ki že obiskujejo vrtec v želene enote. Razlog je
v tem, da se zaradi prerazporeditev lahko pojavljajo težave pri razporejanju otrok v skupine, kar
lahko v končni fazi pripelje tudi do znižanja števila sprejetih otrok v posameznem šolskem letu.
Spreminja se tudi prvi odstavek 12. člena, ki se nanaša na kriterije in merila za sprejem otrok v
vrtec. Po novem predlogu, ne glede na prejete točke po kriterijih poleg otrok s posebnimi
potrebami, oz. otrok z mnenjem CSD o posebnem socialnem stanju družine, so prednost dobili
otroci, ki se v vrtec vpišejo eno leto pred vstopom v šolo.
Marko Balant je dejal, da še vedno vztraja pri tem, da se točka umakne z dnevnega reda in naj
zadevo predhodno obravnava odbor za družbene dejavnosti. Gre za spoštovanje določil statuta in
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poslovnika, ki določata, da mora pred sprejemom na občinskem svetu zadeve predhodno
obravnavati pristojni odbor ali komisija. Enakega mnenja sta bila tudi Rudolf Žohar in Filip
Beloglavc, ki sta predlagala, da je na odboru prisotna tudi ravnateljica OŠ, ki bo podrobneje
pojasnila zadevo.
Vinko Drča je dejal, da se je že lani na hitro sprejela sprememba tega pravilnika, zato se pridružuje
mnenju predhodnikov, da zadevo obravnava odbor za družbene dejavnosti. Predlaga pa tudi, da se
pripravi za vsako POŠ v občini analiza prostorske stiske, števila otrok, števila vzgojiteljic, prikaz
normativov itd. in se gradivo posreduje občinskim svetnikom. Janez Štusej je menil, da se danes
obravnava pravilnik, ki ga potrebuje komisija za sprejem otrok v vrtec; organizacija vrtcev in OŠ pa
je druga tema, ki se tega pravilnika ne tiče.
Župan je po razpravi dal na glasovanje :
»Kdo je za to, da se 5. točka dnevnega reda – Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, umakne z
dnevnega reda ?«
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 8 in PROTI 5 svetnikov.
Sprejet je bil
SKLEP : Umakne se 5. točka in se potrdi dnevni red v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Imenovanje predstavnika občine Braslovče v Svet zavoda Medobčinska splošna knjižnica
Žalec
6. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč (k.o. Orla vas)
7. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč (k.o. Grajska vas)
8. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2012
9. Pobude in vprašanja svetnikov
Ad 4
Pri poročilu o realizaciji sklepov prejšnje seje, je župan pri točki 11 povedal, da je izvajalec del pri
gradnji poslovnih prostorov, kulturnega doma in knjižnice, podjetje Pluton, šlo v stečaj, vendar je
investitor Jagros d.o.o. že našel novega izvajalca del iz Velenja, ki nadaljuje z deli po planu.
Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 19. seje občinskega sveta v predlagani
vsebini.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Točko je razložila predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Danica
Tajnšek. Povedala je, da je Medobčinska splošna knjižnica Žalec obvestila občine ustanoviteljice,
da dne 20.05.2013 poteče mandat članom sveta javnega zavoda, zato prosijo občine za
imenovanje novih članov v svet zavoda. Občina Žalec imenuje dva člana; občine Braslovče,
Polzela, Prebold, Tabor in Vransko, pa imajo skupaj dva člana.
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Na podlagi sklenjenega dogovora med občinami, o imenovanju predstavnikov v javne zavode, ki je
bil podpisan dne 7.11.2001, sta na vrsti občina Braslovče in občina Vransko, da imenujeta svoja
predstavnika v svet zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji dne 10.4.2013 predlagala za
predstavnika občine Braslovče, gospo Jasmino Roter. Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče imenuje za predstavnika občine Braslovče v Svet
zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec, gospo Jasmino Roter.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Točko je razložila Simona Klokočovnik. Na podlagi sprejete spremembe Zakona o prostorskem
načrtovanju (Ur.list RS št. 109/2012), ki je začel veljati v začetku leta 2013, lahko občina
najpozneje do 1.1.2015 izjemoma dopusti manjšo širitev območja stavbnih zemljišč zaradi gradnje
posamičnih objektov, ki predstavlja funkcionalno zaokrožitev obstoječe pozidave, namenjene
opravljanju industrijskih, proizvodnih, kmetijskih, storitvenih, obrtnih, turističnih ali športnih
dejavnosti, če so za to izpolnjeni določeni pogoji.
Namen določbe 29. člena zakona in sprejema sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč je, da se v
času zaostrenih gospodarskih razmer tistim gospodarskim subjektom in kmetijskim
gospodarstvom, ki za uspešno gospodarjenje nujno potrebujejo prostorsko širitev, dopusti manjšo
širitev stavbnih zemljišč brez izvedbe dolgotrajnih postopkov spreminjanja prostorskih aktov.
Predlagatelj širitve stavbnih zemljišč podjetje FIŠ d.o.o., Šentrupert 6, 3303 Gomilsko, bo lahko na
podlagi sprejetega sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč na parc.št. 455/4, 456/5 in del 456/3
k.o. Orla vas, v skupni površini 2.521 m2, pridobil gradbeno dovoljenje za nameravane posege :
postavitev žičnate kovinske ograje, ureditev utrjenih površin za odprt skladiščni prostor in
manipulativne površine za opravljanje dejavnosti ter postavitev montažnega objekta do 500 m2.
Po pridobitvi mnenja Ministrstva, pristojnega za prostor in kmetijstvo, se sklep objavi v Ur.listu RS
in na spletni strani občine Braslovče. Sklep pa preneha veljati, če investitor v dveh letih od objave
sklepa ne pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov na območju širitve.
Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč
na delu zemljišč parc.št. 455/4, 456/5 in del 456/3 k.o. Orla vas.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Točko je razložila Simona Klokočovnik. Gre za podoben primer kot pri točki 6. Predlagatelj širitve
stavbnih zemljišč, kmetija Drča Uroš, Grajska vas 18, 3303 Gomilsko, bo lahko na podlagi
sprejetega sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč na delu parc.št. 575, 576/1, 578/2, 581, 580,
579, 576/2 k.o. Grajska vas, v skupni površini 4.900 m2, pridobil gradbeno dovoljenje za
nameravane posege : ureditev parkirišča, in prostora za kampiranje, postavitev pokritega objekta
za otroško igrišče in objekta za pripravo jedi s hladilnico, sanitarije, ureditev skupnih ležišč,
postavitev igrišča za odbojko na mivki in manjših lesenih objektov za savno.
Po pridobitvi mnenja Ministrstva, pristojnega za prostor in kmetijstvo, se sklep objavi v Ur.listu RS
in na spletni strani občine Braslovče. Sklep pa preneha veljati, če investitor v dveh letih od objave
sklepa ne pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov na območju širitve.
Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč
na delu zemljišč parc.št. 575, 576/1, 578/2, 581, 580, 579, 576/2 k.o. Grajska vas.
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Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
Tu je sejo zapustil Danilo Arčan ob 16.50 uri.
Razprave glede zaključnega računa proračuna Občine Braslovče za leto 2012, ni bilo. Marko
Balant je le vprašal, ali smo ZR že poslali na pristojno ministrstvo in ali ga bo obravnaval Nadzorni
odbor občine. Odgovorila je Barbara Florjan Jelen, da smo ZR v roku poslali na pristojno
ministrstvo za finance, obravnaval pa ga bo tudi Nadzorni odbor občine in pooblaščeni državni
zunanji revizor.
Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme zaključni račun proračuna Občine
Braslovče za leto 2012.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 9
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov.
Župan je najprej odgovoril na vprašanje Vinka Drča, ki ga je postavil na 18. redni seji OS
(19.12.2012) o aktivnostih župana v klubu županov in Skupnosti občin glede celotne rešitve
poplavne varnosti v Savinjski dolini. Povedal je, da se izvajajo aktivnosti na tem področju
(ustanovitev komisije za popis škode, udeležba na sestanku na Ministrstvu za okolje, pisanje na
Ministrstva in ARSO), saj je protipoplavna zaščita stvar vsakdanjika.
Poskrbeti je potrebno za objekte na začetku, kjer se poplave začnejo in usposobiti delovanje
Žovneškega in Braslovškega jezera, saj le-to nima ustreznega upravljavca.
Tu se je seje ponovno udeležil Danilo Arčan.
Vinko Drča je dejal, da se 23 let ni nič vlagalo v vodno stanje, zato imamo takšno situacijo ob
vsakih večjih nalivih. Država bi morala izdelati bilanco vode v RS in urediti jezove, saj so vodotoki
last države. Meni, da je treba zahtevati odgovornost državnih uradnikov na Ministrstvu in ARSO in
na ta delovna mesta postaviti strokovnjake, ki bi bili sposobni predlagati in izvesti ustrezne ukrepe
proti poplavam.
Vinko Drča je tudi vprašal, ali dobijo gradivo za seje Občinskega sveta krajevni odbori (KO
Gomilsko in KO Trnava) in politične stranke v občini. Odgovor je bil, da gradivo dobijo poleg
svetnikov, vsi KO in politične stranke ter sredstva javnega obveščanja.
Vprašal je še, ali smo prejeli s strani krajanov Trnave ali Gomilskega, kakšno pobudo v zvezi z ZN
Šmatevž in OPPN gospodarska cona Trnava zahod (PA 26). Odgovor je bil, da ni prispela nobena
takšna pobuda na občino Braslovče.
Vinko Drča je podal pismeno še 6 vprašanj.
Marko Balant je imel vprašanje, zakaj je bila potrebna ponovna javna razgrnitev OPPN za del
območja PA 26 – Šentrupert – Trnava. Simona Klokočovnik je pojasnila, da je Mojzešova kmetija
izpadla iz tega območja, zato smo območje pozidave razširili, sprejeli sklep o dopolnitvi in
spremembah sklepa o začetku priprave OPPN (Ur.list RS št. 4/13), in ponovno izvedli javno
razgrnitev OPPN, ki je trajala od 28.2.2013 do 29.3.2013.
Drugo vprašanje Marka Balanta pa se je nanašalo na OPPN na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rakun (sklep o začetku
postopka je objavljen v Ur.listu RS št. 38/12). Simona Klokočovnik je odgovorila, da je bil pravna
podlaga za sprejem tega OPPN Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih
zemljiščih (Ur.list RS št. 43/11) in Zakon o prostorskem načrtovanju, ki omogočata, da se lahko
širijo kmetije na kmetijska zemljišča brez spremembe namenske rabe na podlagi sprejetega OPPN.
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Predhodno je moral investitor Peter Rakun pridobiti odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje, da
izpolnjuje pogoje za vključitev pobude kmetijskega gospodarstva v postopek OPPN. Predmet
OPPN je prostorska ureditev območja za gradnjo več kmetijskih objektov. Vse stroške v zvezi s
tem nosi investitor sam. Od začetka leta 2013 pa je s spremembo Zakona o prostorskem
načrtovanju (Ur.list RS št. 109/2012), možna manjša širitev območja stavbnih zemljišč zaradi
gradnje posamičnih objektov, ki predstavlja funkcionalno zaokrožitev obstoječe pozidave, brez
izdelave OPPN in le s sprejemom sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč na Občinskem svetu.
Marko Balant je imel še nekaj pobud, da naj se pripravijo poročila:
1. o preteklih izvedenih javnih naročilih občine
2. o postopku v zvezi z javnim pozivom k oddaji ponudb za gradnjo MHE v Letušu
3. o postopku v zvezi z javnim pozivom k oddaji ponudb za izdelavo monografije občine
Braslovče
4. o postopku v zvezi z javnim zbiranjem ponudb za oddajo poslovnih prostorov in zunanjih
površin v najem
5. o postopku v zvezi z javnim razpisom za izgradnjo kanalizacije
 Na spletni strani občine Braslovče naj bo viden katalog izdanih predpisov občine
Braslovče.
 Gradivo za seje Občinskega sveta naj se svetnikom pošilja tudi v elektronski obliki na
njihove elektronske naslove.
 Nadzorni odbor občine Braslovče naj v skladu z 41. členom statuta občine določi svoj
program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in ga predloži županu ter občinskemu
svetu.
Rudolf Žohar je dejal, da se z odgovorom Direkcije RS za ceste glede statusa parkirišča v
Topovljah, ki je priloga zapisnika prejšnje seje OS, ne strinja in meni, da je občina dolžna
zagotavljati prometno varnost. Izvoz po njegovem mnenju ni urejen in je nevarnost, da bo prišlo do
nesreče. Župan je odgovoril, da občina ni lastnik parkirišča in da se je navedeno parkirišče uredilo
prav na zahtevo krajanov Topovelj, saj je bilo pred tem stanje na tem odseku veliko slabše kot je
sedaj. Parkirišče je asfaltirano in opremljeno s prometno signalizacijo v skladu z veljavnimi
predpisi, promet pa je urejen enosmerno z izvozom preko lokalne ceste. Prekrški v zvezi z
nepravilnim parkiranjem ob lokalni cesti v bližini izvoza iz parkirišča, pa so v pristojnosti občinskih
redarjev in prometne policije.
Filip Beloglavc je vprašal, kakšen je dogovor glede sanacije makadamskih cest po opravljeni
plinifikaciji, ki poteka po zemljiščih v občini Braslovče. Župan in Simona Klokočovnik sta odgovorila,
da je občina Braslovče dala soglasje za uporabo določenih cest po seznamu. Ko bo izgradnja
plinovoda končana, se bo opravil končni monotoring in sanacija poškodovanih cest. Dokler
sanacija cest ne bo opravljena, občina ne bo izdala soglasja, ki ga potrebuje izvajalec za pridobitev
uporabnega dovoljenja za plinovod.
Blaž Ramšak je povabil vse prisotne na slovesno otvoritev obnovljenega dela ceste do cerkve Sv.
Janeza in Pavla na Dobrovljah, ki bo v nedeljo, 28.4.2013 ob 9. uri.
Vinko Drča se je zahvalil za podane finančne podatke glede sanacije gradu Žovnek od leta 1996
do 2012, kar je razvidno iz gradiva – priloge k točki 10, vendar meni, da se bo treba bolj posvetiti
kanalizaciji, kot pa obnovi gradu Žovnek.
Glede poročila o popisu škode po suši 2012 in poplavah 2012, pa je dejal, da je večina kmetov
izpadla, ker so imeli priznano 50 % škode, morali pa bi imeti priznane škode od 0 % do 100 % in ne
od 50 % naprej. Gre se za najemnine SKZG RS, ki so jih naknadno določili na podlagi prijavljenih
škod v programu Ajde, v katerega pa Občina in kmetje niso imeli vpogleda, da bi lahko pravočasno
odreagirali preko KKZS na odločitev SKZG RS in Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
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Posledica poplav leta 2006 in 2007 so še vedno plazovi (47 plazov je registriranih), zato predlaga,
da se skliče sestanek s pristojnimi ministri, ki naj povedo, kdaj bo država sanirala nastalo škodo.
Prav tako predlaga, da se sproži postopek zoper neznanega storilca, ker krožišče v Malih
Braslovčah in v Parižljah še vedno ni zgrajeno.
Župan je povedal, da smo prejeli pisno informacijo s strani Direkcije RS za ceste glede ureditve
krožnega križišča v Malih Braslovčah. Pričeli so z razpisom za gradnjo I. etape. Predvidevajo, da bi
lahko pričeli z gradnjo križišča v mesecu maju oz. juniju. V proračunu je za gradnjo v letu 2013
predvidenih 125.000 EUR, v letu 2014 pa cca 320.000 EUR.
V Parižljah pa se letos ne predvidevajo večje aktivnosti. Razmišlja se o izvedbi oz. preučitvi
ukrepov za umirjanje (pred in po križišču), a so aktivnosti vezane na sredstva v državnem
proračunu, za kar pa v letu 2013 ni zagotovljenih sredstev. Tak odgovor smo dobili s strani
Direkcije RS za ceste.
Tu sejo zapusti Branko Ribizel ob 17.50 uri.
Anton Repnik je dejal, da opravlja funkcijo predsednika komisije za popis škode že več let in da
mora komisija upoštevati stroko ter postaviti realno oceno škode, ne pa pretiravati s procenti
poškodovanosti, saj bi se pretirana ocena škode lahko kaznovala ob samem ogledu stanja na
terenu s strani predstavnikov Ministrstva.
Ervin Anzelc je imel vprašanje glede OPPN območja Žovnek. Simona Klokočovnik je odgovorila,
da je območje Žovneškega jezera predvideno za namene turizma že v sprejetem Odloku o
Strategiji prostorskega razvoja Občine Braslovče (Ur.list RS št. 16/08). Občina je objavila dva
sklepa : Sklep o začetku priprave OPPN za območje PA 14 – Žovneško jezero in Sklep o začetku
priprave OPPN za območje PA 13 – dvorec Žovnek (Ur.list RS št. 45/12). Območje okoli dvorca je
določeno za turistične namene v povezavi z Žovneškim jezerom in zemljiščem severno od jezera,
ki je predvideno za golf igrišče.
Predvidena je tudi revitalizacija dvorca Žovnek s parkovnim nasadom. Trenutno se dela geodetski
posnetek terena, pripravljajo se tudi strokovne podlage, potekajo pogovori z ARSO, preverjajo se
koncesije itd.
Ervin Anzel je še vprašal, glede kamp prostora v Podvrhu, ki ga pripravlja Florjanc Primož. Kdo
opravlja nadzor ? Odgovor je bil, da je občina Braslovče izdala lokacijsko informacijo, v kateri smo
zahtevali soglasje in projektne pogoje Zavoda za gozdove, za nadzor pa so pristojne inšpekcijske
službe. Ervin Anzelc je opozoril tudi na slabo stanje mostu v Poljčah, zato prosi za prioritetno
sanacijo mostu. Šoštarič je odgovoril, da so sanacije mostov predvidene v občinskem proračunu in
mimo tega ne moremo, bomo pa stanje mostu preverili.
Ervin Anzelc je tudi predlagal, da se zadnji del zabojnika pri DTV Partizan zapira, ali pa namesti
večje zabojnike za smeti, saj odpadki padajo iz zabojnikov na tla.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 18.00 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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