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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
28. redne seje, ki je bila dne 18.06.2014 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Arčan Danilo, Anzelc Ervin, Cokan Danijel, Drča Vinko, Kragl Boštjan, Mikek
Vekoslav, Ramšak Blaž, Repnik Anton, Ribizel Branko, Tajnšek Danica, Žohar Rudolf, Štusej
Janez (seje se je udeležil ob 16.05), Balant Marko (seje se je udeležil ob 16.08), Vasle Jure ( seje
se je udeležil ob 16.15)
Odsoten svetnik : Beloglavc Filip
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Simona
Klokočovnik, Renata Marolt, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Tone Tavčar – sredstva javnega obveščanja, Gajšek Helena – NO, Gorazd
Trbovšek – komandir PP Žalec, Damjana Mak in Petra Demšar – dom Nine Pokorn in Matko Brane
– Vizura d.o.o.
Ad 1
Župan je vse prisotne pozdravil in ugotovil, da je na seji prisotnih 11 občinskih svetnikov in da se
seja lahko nadaljuje.
Ad 2
Na zapisnik 27. redne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 27. redne seje z dne 23.04.2014.
Glasovanje: Prisotno 11 svetnikov, ZA je glasovalo 11 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 27. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
6. Informacija o izvajanju nalog policije na območju občine Braslovče
7. Predlog odloka o priznanjih občine Braslovče – druga obravnava
8. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
9. Predlog Pravilnika o računovodstvu proračuna Občine Braslovče
10. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Flere
11. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA1Vikend naselje Letuš – levi breg (Radanovič)
12. Prodaja zemljišča parc.št. 776/3 k.o. Gomilsko
13. Prodaja zemljišča parc.št. 467/294 k.o. Letuš
14. Pobude in vprašanja svetnikov
Sprejet je bil naslednji
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SKLEP: Sprejme se predlagani dnevni red.
Glasovanje: Prisotno 11 svetnikov, ZA je glasovalo 11 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
Poročilo o izvajanju trenutnih investicij v občini je pri nekaterih točkah dopolnil župan. Tu so se seje
udeležili svetniki Štusej Janez (seje se je udeležil ob 16.05), Balant Marko (seje se je udeležil ob
16.08) in Vasle Jure ( seje se je udeležil ob 16.15).
Na poročilo je imel nekaj pripomb Vinko Drča. Vprašal je, kako daleč je zadeva pri obnovi
transportnega vodovoda na relaciji Tabor – Braslovče – Prebold. Milan Šoštarič mu je odgovoril, da
odgovora s strani Ministrstva še nismo prejeli. Drča je vprašal, ali se lahko vidi projektna
dokumentacija za kanalizacijo na odseku Grajska vas – Gomilsko – Šmatevž – Glinje. Šoštarič je
odgovoril, da je dokumentacija dostopna pri njem in si jo lahko vsak pogleda. Drča je prav tako
predlagal, da se pripravi seznam vseh že priključenih stanovanjskih objektov na zgrajeno
kanalizacijo. Opozoril je še, da je še vedno precej vejevja ob reki Bolska in reki Reka, ki bi ga bilo
potrebno odstraniti, zato predlaga, da to opravi Nivo d.o.o. ali Podpečan, saj obstaja v nasprotnem
primeru nevarnost poplav ob večjem deževju.
Ostali svetniki na poročilo niso imeli pripomb. Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 27. seje občinskega sveta ter poročilo o
izvajanju trenutnih investicij v občini, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, sta obrazložili predstavnici doma Nine Pokorn
Damjana Mak in Petra Demšar. Povedano je bilo, da so se stroški v letu 2014 dvignili za 0,2 %.
Občina Braslovče ima 13 % uporabnikov. V letu 2013 je bilo vključenih 17 naših občanov, za
katere je bilo povprečno mesečno opravljenih 84 ur neposredne socialne oskrbe. V skladu z
zakonom mora občina prispevati k ceni storitve pomoči na domu subvencijo najmanj v višini 50 %
stroškov storitve. Občina Braslovče je zadnja tri leta priznala subvencijo v višini 55 %. Predstavnici
doma sta povedali, da je bila opravljena tudi revizija njihovega poslovanja, ki pa ni ugotovila
nobenih nepravilnosti.
V razpravi je Ervin Anzelc vprašal, ali morajo po smrti oskrbovanca njegovi dediči vrniti denar.
Odgovor je bil, da ne. Marko Balant je dejal, da je potrebno socialno politiko preučiti, saj država
znižuje socialo in jo prepušča v reševanje občinam. Treba bi bilo povečati število ur za uporabnike
storitev. Vinko Drča je vprašal, zakaj se je znižalo število uporabnikov storitev. Odgovor je bil, da
sta dva zakonca, ki sta v letu 2012 koristila storitve, odšla v dom, trenutno pa se povečuje število ur
na 124 ur, uporabnikov pa je še vedno 17. Branko Ribizel je predlagal, da se poveča procent
sofinanciranja občine na 60 %. Vinko Drča pa je bil mnenja, da nepokreten človek potrebuje 5 do
6x dnevno oskrbo in ne le dostavo hrane. Župan je dejal, da trenutni proračun občine ne prenese
60 % subvencije, vendar je bilo v razpravi svetnikov predlagano, da se poveča subvencija na 60 %
in se sredstva zagotovijo z rebalansom proračuna.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče soglaša s subvencijo občine v višini 60 % cene ure
pomoči družini na domu.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Informacijo o izvajanju nalog policije na območju občine Braslovče, je podal komandir PP Žalec
Gorazd Trbovšek. Povedal je, da je na PP Žalec zaposlenih 36, od tega 27 operativcev. V letu
2013 je bilo rešenih 60 % kaznivih dejanj, 292 kršitev javnega reda in miru, 398 prometnih nesreč
(3 mrtvi). Do konca maja 2014 je bilo na območju občine Braslovče zabeleženih 53 kaznivih dejanj,
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8 vlomov, odkrili so dve skupini vlomilcev. Precej tatvin bakra je opaženih na našem območju. Do
sedaj je bilo 28 prometnih nesreč na območju občine Braslovče. Policija ni prejela prijav naših
občanov glede obratovanja gostinskih lokalov v nočnem času na območju občine. Splošna ocena
policije je, da živijo občani občine Braslovče varno. V razpravi je Marko Balant vprašal, v katerih
primerih se odvzame vozilo. Odgovor je bil, da v primeru vinjenosti in če voznik vozi brez
vozniškega dovoljenja. Letos je bilo odvzetih že 17 vozil. Vinko Drča je predlagal, da naj policija
bolj nadzira voznike – zbiratelje starega železa. Povedal je še, da je regionalna cesta CeljeLjubljana vsakodnevno zelo obremenjena s tovornjaki, kar ima za posledico zelo slabo stanje
ceste. Danica Tajnšek pa je predlagala, da policisti večkrat opravijo kontrolo okrog Žovneškega
jezera, kjer se ob koncu tedna zbirajo sumljive skupine ljudi. Prav tako se pojavljajo posebna
plovila na jezeru, ki povzročajo velik hrup, ki je zelo moteč za krajane in ptice. Komandir je obljubil,
da bodo policisti ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi.
Ad 7
Predlog odloka o priznanjih občine Braslovče, je obrazložila predsednica komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Danica Tajnšek. Vinko Drča je vprašal, ali o županovem priznanju
odloča le župan ali tudi komisija. Tajnškova je odgovorila, da je to priznanje v pristojnosti župana,
ki je že do sedaj lahko sam podeljeval častni znak.
Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o priznanjih občine Braslovče v
predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 1 svetnik.
Ad 8
Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje je obrazložila Verica Kamin.
Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o delnem povračilu stroškov za
organiziranje volilne kampanje v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 9
Predlog Pravilnika o računovodstvu proračuna Občine Braslovče je obrazložila Barbara Florjan
Jelen. Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Pravilnik o računovodstvu proračuna
Občine Braslovče v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 10
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Flere, je obrazložila Simona
Klokočovnik. Pravna podlaga za sprejem odloka je zakon o prostorskem načrtovanju, ki določa, da
občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog OPPN v sprejem, če je iz mnenj nosilcev
urejanja prostora razvidno, da so v predlogu smernice upoštevane in če je ministrstvo za varstvo
okolja izdalo potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi. Novela zakona o
kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS št. 43/11) dopušča, da lahko lokalna skupnost izjemoma, če to ni v
nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine in če je bil sklep o začetku
priprave OPPN sprejet najpozneje do 30.6.2013, z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe
namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.
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Znotraj območja OPPN so tako dovoljene gradnje kmetijskih stavb : stavbe za rastlinsko pridelavo,
stavbe za rejo živali in stavbe za spravilo pridelka.
Odlok je obravnaval tudi odbor za okolje in prostor. Marko Balant je želel, da se svetnike seznani z
gradbenim dovoljenjem, ko bo le –to izdano s strani UE Žalec.
Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo
kmetijskih objektov – kmetija Flere, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 11
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA1-Vikend
naselje Letuš – levi breg (Radanovič) je obrazložila Simona Klokočovnik. Na podlagi sprejetega
odloka bo lahko investitor pridobil gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjske stavbe. Odlok
je obravnaval tudi odbor za okolje in prostor.
Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje PA1-Vikend naselje Letuš – levi breg (Radanovič) v
predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 12
Prodajo zemljišča parc.št. 776/3 k.o. Gomilsko, je obrazložil predsednik odbora za gospodarske
dejavnosti in občinsko premoženje Boštjan Kragl. Marko Balant je dejal, da ne vidi potrebe po
prodaji tega zemljišča, saj ga ima stranka že v najemu, občina pa bi v primeru popravila
meteornega kanala, ki poteka po parceli, po njegovem mnenju morala plačati odškodnino stranki.
Po krajši razpravi je bil sprejet
SKLEP 1 : Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
parc.št. 776/3 k.o. Gomilsko.
SKLEP 2 : Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep o prodaji navedenega zemljišča
Tekavc Milivoju s.p., Gomilsko 4, za ceno v višini 4.400,00 EUR.
Lastnik zemljišča mora skleniti služnostno pogodbo z upravljavcem Občino Braslovče, za
vzdrževanje meteornega kanala, ki poteka po parc.št. 776/3 k.o. Gomilsko.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 2 svetnika.
Ad 13
Prodajo zemljišča parc.št. 467/294 k.o. Letuš, je obrazložil predsednik odbora za gospodarske
dejavnosti in občinsko premoženje Boštjan Kragl. Marko Balant je dejal, da želi zvedeti, koliko je
znašala cenitev nepremičnine. Odgovor bo dobil na naslednji seji OS. Sprejet je bil naslednji
SKLEP 1 : Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
parc.št. 467/294 k.o. Letuš.
SKLEP 2 : Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep o prodaji navedenega zemljišča
Travner Silvestri, Letuš 9 a, Šmartno ob Paki, za ceno v višini 1.870,00 EUR.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
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Ad 14
Sledile so pobude in vprašanja.
Župan je izročil priznanje – zlati znak AVP - Danilu Arčanu, ki mu ga je podelila Javna agencija RS
za varnost prometa na področju preventive, vzgoje in varnosti prometa.
Branko Ribizel je predlagal, da se pred koncem mandata svetnikov opravi strokovna ekskurzija, s
čimer so se vsi prisotni svetniki strinjali in pobudo pozdravljajo.
Matko Brane – Vizura d.o.o., pa je obrazložil grafični del ureditve meje – odmere ceste na relaciji
Uroš Drča – cerkev – Novak Damjan, kar je bilo vprašanje Vinka Drča na 27. seji OS. Vinko Drča je
predlagal, naj na GURSu popravijo skice objektov v Grajski vasi, ki so sedaj vrisani na cesti. Matko
Brane je pojasnil, da se to ne da, razen če bi se naredila nova izmera za celotno območje Grajske
vasi. Povedal je še, da se šteje, da je meja urejena le na podlagi meritev, ki so bile opravljene po
letu 2000.
Vinko Drča je še predlagal, da se preveri postavitev prometnih znakov – omejitve hitrosti v naselju
Kamenče in prometni znak, ki je skrit za drevjem, naj se postavi na vidno mesto.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 18.20 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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