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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
24. redne seje, ki je bila dne 20.11.2013 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Arčan Danilo, Anzelc Ervin, Beloglavc Filip, Cokan Danijel, Drča Vinko, Kragl
Boštjan, Mikek Vekoslav, Repnik Anton, Ribizel Branko, Tajnšek Danica, Vasle Jure, Žohar Rudolf,
Janez Štusej (seje se je udeležil pri točki 4, ob 16.10 uri).
Opravičeno odsotna svetnika : Balant Marko, Ramšak Blaž
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Renata
Marolt, Simona Klokočovnik, Branko Cimperman, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Tone Tavčar, Lea Komerički – sredstva javnega obveščanja, Helena Gajšek – NO,
Fonda Peter (SLS Braslovče), Darja Turk in Simona Primožič – Simbio d.o.o.
Ad 1
Župan je vse prisotne pozdravil in ugotovil, da je na seji prisotnih 12 občinskih svetnikov in da se
seja lahko nadaljuje.
Ad 2
V zvezi z zapisnikom 23. redne seje je svetnik Vinko Drča predlagal, da se pri pobudah in
vprašanjih do naslednje seje odgovori na njegovo vprašanje, s kom so bili opravljeni razgovori
glede preprečevanja kraj na našem območju, ki jih povzročajo zbiratelji starega železa. Glede
pošte na Gomilskem pa predlaga, da se širše pogovarjamo in aktivno pristopimo k reševanju tega
problema. Župan je odgovoril, da je interes občine, da se pošta obdrži, zato bomo nadaljevali
aktivnosti v tej smeri.
Na sam zapisnik ni bilo pripomb. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 23. redne seje z dne 16.10.2013.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Na zapisnik 3. dopisne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 3. dopisne seje z dne 21.10.2013.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
Tu se je seje udeležil svetnik Janez Štusej (ob 16.10 uri).
Ad 4
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje občinskega sveta
4. Potrditev predlaganega dnevnega reda
5. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
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6. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja, obdelave in odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov
7. Predlog Odloka o občinskih cestah – druga obravnava
8. Predlog proračuna občine Braslovče za leto 2014 – splošna razprava
9. Pobude in vprašanja svetnikov
Svetnik Jure Vasle je predlagal, da se dopolni dnevni red z dodatno točko – kot 9. točko :
»Informacija o študiji varnih šolskih poti in prevozov šolskih otrok v občini Braslovče«
Vsi svetniki so se s predlogom strinjali. Sprejet je bil
SKLEP: Sprejme se dnevni red s predlagano dodatno točko dnevnega reda.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Na poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 23. seje občinskega sveta v predlagani
vsebini.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja,
obdelave in odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov, je obrazložila predstavnica Simbio
d.o.o., gospa Darja Turk. Povedala je, da je januarja 2013 začela veljati Uredba o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki zavezuje
občine, da morajo uskladiti svoje predpise in sprejeti cene v skladu s to uredbo najpozneje v 15
mesecih po njeni uveljavitvi.
Cena posamezne javne službe, ki jo plača uporabnik, je po novem sestavljena iz dveh delov : cene
javne infrastrukture in cene opravljanja storitev javne službe. Veljavna metodologija predpisuje
drugačen sistem zaračunavanja, kot smo ga uporabljali do sedaj, ko je bila cena odvoza 120 l in
240 l zabojnika enaka. Po novem veljajo te cene enotno za območje vseh 12 občin, kjer izvaja
Simbio gospodarsko javno službo.
V občini Braslovče se strošek odvoza 120 l zabojnika zmanjša za 20,13 %. Strošek odvoza 240 l
zabojnika pa se poviša za 9,2 %. Pri storitvah obdelave in odlaganja določenih vrst komunalnih
odpadkov, se cena znižuje za 3,62 %.
Sledila je razprava. Na vprašanje kdo mora imeti 240 l zabojnik, je bil odgovor, da naj bi tak
zabojnik imeli tam, kjer so 4 ali več oseb. Vinko Drča je vprašal, ali trgovci oz. proizvajalci sveč kaj
plačujejo za uničenje sveč. Odgovor je bil, da Simbio poskrbi le za odvoz sveč na deponijo. Na
vprašanje, kdaj bodo začele veljati nove cene, pa je bil odgovor, da bodo cene začele veljati s
1.1.2014.
Ervin Anzelc je vprašal, zakaj se spreminja cena glede na volumen, če je frekvenca ista. Odgovor
je bil, da to določa državna uredba in metodologija.
Anton Repnik je vprašal, ali obstaja evidenca med obračunanimi volumni posod in pripeljanimi
posodami. Odgovor je bil, da takšna evidenca obstaja.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP 1 : Občinski svet občine Braslovče potrjuje ceno gospodarske javne službe zbiranja
komunalnih odpadkov 0,13516 EUR/kg, od tega je cena javne infrastrukture 0,00092 EUR/kg
in cena storitve 0,13424 EUR/kg.
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Cena gospodarske javne službe zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada je cena storitve 0,11815 EUR/kg.
SKLEP 2 : Občinski svet občine Braslovče potrjuje ceno gospodarske javne službe
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 0,07843 EUR/kg, od tega je cena javne
infrastrukture 0,02601 EUR/kg in cena storitve 0,05242 EUR/kg.
Cena gospodarske javne službe obdelave biorazgradljivih odpadkov je 0,07481 EUR/kg, od
tega je cena javne infrastrukture 0,04590 EUR/kg in cena storitve 0,02891 EUR/kg.
SKLEP 3 : Občinski svet občine Braslovče potrjuje ceno gospodarske javne službe
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 0,0519 EUR/kg, od
tega je cena javne infrastrukture 0,02905 EUR/kg in cena storitve 0,02289 EUR/kg.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Točko je razložila Simona Klokočovnik. Povedala je, da je predlog Odloka o občinskih cestah
obravnaval tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki se je z vsebino odloka strinjal.
Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o občinskih cestah v predlagani
vsebini.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
(Svetnik Boštjan Kragl je bil pri tem glasovanju odsoten).
Ad 8
Predlog proračuna za leto 2014 je najprej obrazložil župan. Povedal je, da sta trenutno v teku dve
veliki investiciji – izgradnja komunalne infrastrukture v obrtni coni v Trnavi ter dokončanje poslovno
stanovanjskega objekta v Braslovčah. Investitor bo poskrbel za izdelavo etažnega načrta za
celoten objekt, tako da bo ločeno lastništvo posameznih delov objekta. Barbara Florjan Jelen je
podrobneje obrazložila predlog proračuna. Kot je zapisano v predlogu, bo imel 4.998.276 evrov
prihodkov in za 191.119 več odhodkov, ki jih bomo pokrili z ostankom dohodka iz letošnjega leta.
Sledila je razprava vseh svetnikov. Večina svetnikov je menila, da je predlog proračuna skrbno in
varno naravnan, nekateri so dejali, da je predlog skupek želja, vsi pa so bili enotni, da bo leto, ki
prihaja težko ter da vseh zastavljenih načrtov ne bo moč uresničiti.
Predlog proračuna zajema v prilogi tudi letni program športa in kulture v občini, kadrovski načrt za
leto 2014-2015 in letni načrt razpolaganje z nepremičnim premoženjem Občine Braslovče za leto
2014.
Jure Vasle je ponovno poudaril, da se naj zadeve, oz. projekti, ki so navedeni v proračunu,
izvedejo oz. realizirajo, ne pa da izpadejo, kot se to že vrsto let dogaja s predvideno gradnjo
mrliške veže v Trnavi.
Vinko Drča je dejal, da bi morala občina ravnati enako pri vseh krajanih, ki imajo na svojih
zemljiščih speljane ceste in jih želijo prenesti v last občine. Če bi morala občina odkupiti ceste, ki
potekajo po privatnem zemljišču (npr. na Dobrovljah), bi lahko samo v ta namen namenila 4
proračune. Sprašuje tudi, kako je z izvedbo kanalizacije Grajska vas – Gomilsko – Kapla vas.
Vinko Drča je dal pisno pobudo, da se pri kontu 4000 – občinska uprava, postavka 16561 –
prostorski dokumenti občine, doda postavka: izdelava podlag in projektov za zagotavljanje vode –
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akumulacij za namakanje in poplavno varnost občine Braslovče ter za izvedbo programa NUV2 za
naslednje srednjeročno obdobje, v višini 90.000 EUR.
Filip Beloglavc je glede predvidene mrliške veže v Trnavi povedal, da med samimi krajani ni
razčiščeno, ali si želijo gradnje tega objekta ali ne.
Branko Ribizel je vprašal ali bomo sodelovali z RAS glede pridobitve evropskih sredstev za
revitalizacijo Braslovškega jezera.
Boštjan Kragl je dejal, da bodo dobri projekti podprti s strani kohezijskih skladov in da bodo tudi
sredstva za javna dela v 2014 odobrena s strani države. Pomembna je nadaljnja gradnja
kanalizacije. Mogoče se bomo lahko prijavili na morebitni razpis za knjižnico. Nimamo pa celostne
rešitve za dom krajanov Gomilsko, zato predlaga, da se tja prestavi POŠ Gomilsko. Dejal je še, da
je v proračunu namenjenih 60 % lastnemu delovanju občine in le 40 % investicijam.
Danica Tajnšek je predlagala, da se čim več sredstev nameni za dokončanje del kulturnega doma
v Braslovčah, saj sedaj nimamo primernega prostora za izvedbo kulturnih prireditev v Braslovčah.
Župan je dejal, da bomo v proračun vnesli le tisto, kar je realno in izvedljivo. Glede mrliške veže v
Trnavi pa je dejal, da zemljišče sicer lahko kupimo, vendar gradbenega dovoljenja za mrliško vežo
ne bomo dobili, saj lastnik sosednjega zemljišča ne da soglasja za gradnjo tega objekta. Glede
prenosa cest v last občine se bomo poslužili brezplačnega prenosa, kar je tudi v skladu z odlokom
o občinskih cestah. Za dom krajanov Gomilsko pa meni, da naj bi bil ta objekt center podeželske
kulture; seveda bodo pri tem imeli besedo tudi krajani Gomilskega.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče daje predlog proračuna občine Braslovče za leto
2014 v 15. dnevno javno obravnavo.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 9
Pod to točko so svetniki obravnavali informacijo izvajanja študije varnih šolskih poti, ki jo je podal
svetnik Jure Vasle. Študijo o prometni varnosti šolskih poti so najprej obravnavali na Svetu za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, nato pa še na seji sveta staršev zavoda šole Braslovče.
Obstoječi prometno varnostni načrt OŠ Braslovče je prišel v ospredje zaradi predstavnikov Sveta
staršev, ki so na prvi seji podali pripombe in graje varnih (nevarnih)
šolskih poti in šolskih prevozov. Obstoječi prometno varnostni načrt je nastal v sodelovanju več
strokovnih sodelavcev OŠ Braslovče.
Ravnateljica je na seji sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu podrobno predstavila
nevarne točke prometno varnostnega načrta šolskega okoliša centralne šole, POŠ Gomilsko, POŠ
Trnava in POŠ Letuš in pripombe, predloge, ki so jih prejeli s strani predstavnikov Sveta staršev za
POŠ Letuš, POŠ Trnava in POŠ Gomilsko.
Posebej je opozorila na nevarne poti, nevarne točke ali nevarna postajališča na naslednjih
lokacijah:
- Male Braslovče – Braslovče
- Male Braslovče – Preserje (regionalna cesta)
- Rakovlje Partizan – šola (od hiše Klokočovnik do šole); na tem mestu ravnateljica pove
primer občine Tržič, ki na podobnem nevarnem odseku začasno, za 2 uri (čas prihoda in
odhoda v šolo), zapira cesto, predlaga tudi enosmerni promet.
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-

Spodnje Gorče – Kamenče (nevarna točka pri gostišču Ferlič)
Gomilsko (križišče pri gostilni Darja); ni označenega prehoda za pešče
Gomilsko - nevarna regionalna cesta (stan. hiša Natek)
Gomilsko – križišče pri Kališek, konec pločnika, ni prehoda
Grajska vas - nevarna regionalna cesta (od podjetja Šmajs, stan. hiše Rituper, stan. hiše
Turnšek do odcepa na lokalno cesto za Grajsko vas)
Topovlje - nevarna regionalna cesta, ob kateri je AP
Trnava – stalno zasedeno AP, predlog nadzor redarjev
Orla vas – Trnava ( asfaltirana pešpot, po kateri se vsi vozijo)
Letuš (zg. del Letuša) - nevarna regionalna cesta brez pločnika in nevaren letuški most.
Letuš v bližini BS Agip, ni prehoda za pešce, ki prihajajo iz Letuške gmajne.

Svet staršev je ravnateljico zadolžil, da mora do 31.10.2013 urediti varno pot v šolo za vse učence
in zahtevati od občine, da bo zagotovljen prevoz otrok od vsake hiše do šole, kjer so poti nevarne.
G. Deželak Srečko, predstavnik podjetja SG Biro, je predstavil predlog Študije varnih šolskih poti in
prevozov šolskih otrok v občini Braslovče, ki jo je izdelal po naročilu občine.
Dne 12.11.2013 je bila sklicana izredna seja Sveta staršev izključno na temo varne poti v šolo in
šolskih prevozov, ki so se je udeležili tudi predstavnik policije, g. Deželak Srečko in predsednik
SPV, Jure Vasle. Na seji je svet staršev sestavil odbor, ki bo sodeloval pri študiji. Do konca leta
2013 naj bi naredili strateški načrt.
V razpravi so se svetniki strinjali, da je precej nevarnih šolskih poti v občini Braslovče. Vinko Drča
je dejal, da smo v preteklosti preko javnega razpisa zgradili kar nekaj pločnikov in kolesarskih poti v
občini, sedaj pa teh razpisov ni več.
Boštjan Kragl je vprašal, kakšno nalogo bo imel odbor, ki je nastal na OŠ. Odgovor je bil, da bo ta
odbor dal svoje predloge, ki jih bo nato obravnaval svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Renata Marolt je dodala, da je bila študija potrebna zato, da se določijo varne in nevarne poti. Pri
tem je treba upoštevati cestna pravila, stroka pa je tista, ki bo določila, kateri predlogi se bodo
upoštevali in kateri ne. Nova študija naj bi stopila v veljavo z novim šolskim letom.
Ad 10
Pri pobudah in vprašanjih je Ervin Anzelc vprašal, ali se splača gasilskim društvom iti v plačilo DDV
ali ne, v skladu z novo zakonodajo na tem področju.
Vinko Drča je v zvezi s pripravo Uredbe o vodovarstvenih območjih vodnih virov na območju
Križnikov mlin, dejal, da je treba pristopiti k izvedbi sprejetih sklepov s sestanka na Ministrstvu za
kmetijstvo in okolje, z dne 5.11.2013. Zabeležko tega sestanka so svetniki dobili skupaj z
gradivom za to sejo.
Nato je Vinko Drča predstavil alternativne predloge načrtovanim izgradnjam suhih zadrževalnikov v
Spodnji Savinjski dolini (DPN za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini). Kot
alternativa predvidenim sedmim suhim zadrževalnikom na območju Spodnje Savinjske doline se
predlaga izgradnja:
- Zadrževalnika Robanov kot
- Zadrževalnika na Ljubnici na Ljubnem
- Zadrževalnik na Dreti nad Nazarjami
- Zadrževalnik na Paki nad Gorenjem
Ti zadrževalniki bi po prostornini lahko nadomestili 7 zadrževalnikov v Spodnji Savinjski dolini in
zagotovili poplavno varnost tudi v Zgornji Savinjski dolini.
Poleg teh pa bi se zgradilo še nekaj mokrih zadrževalnikov in sicer:
- Zaplaninščica občina Vransko
- Merinščica občina Vransko
- Motnišnica občina Vransko
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- Šmartno občina Braslovče
- Blatnica občina Tabor
- Trnava občini Polzela in Žalec
Izgradnja le teh bi nadomestila dva suha zadrževalnika, ki sta predvidena na območju občine
Braslovče. Hkrati pa bi predlagane akumulacije zagotovile potrebno količino vode za namakanje
kmetijskih površin.
Od Ministrstva za kmetijstvo in okolje, od Državnega zbora RS in od Vlade RS se pričakuje, da
bodo podprli izgradnjo jezov na vodotokih in izgradnjo manjših akumulacij za zadrževanje vode, s
čimer se bo povečala poplavna varnost v celotnem porečju Savinje in zagotovila potrebna količina
vode za namakanje kmetijskih površin.
Pričakuje se tudi, da bi država izgradnjo primarnih razvodnih sistemov s potrebnimi črpališči
uvrstila in potrdila kot prioriteto v prihodnjem programskem obdobju v okviru Operativnega
programa za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva
do leta 2020 in zagotovila odpravo administrativnih ovir pri izdaji gradbenih dovoljenj za izgradnjo
akumulacij. Vinko Drča meni, da bi se morali na razpis prijaviti v letu 2014, sicer bomo izgubili 10
let, saj se takšni razpisi pojavijo na vsakih deset let.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 18.40 uri.
Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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