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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
5. redne seje, ki je bila dne 8.4.2015 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, Skok Franc, Šketa
Slavko, Štusej Janez, Tajnšek Danica, Zupanc Uroš
Opravičeno odsotna svetnika : Trop Bogdan, Vasle Jure
Občinska uprava: ţupan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen,
Simona Klokočovnik, Branko Cimperman, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Tone Tavčar, Ksenija Rozman – sredstva javnega obveščanja, Helena
Gajšek – NO, Martin Tkavc – KO Pariţlje, Ivan Turnšek – KO Braslovče, Franc Rančigaj
Ad 1
Ţupan je vse prisotne pozdravil in ugotovil, da je na seji prisotnih 13 občinskih svetnikov in
da se seja lahko nadaljuje.
Ad 2
Na zapisnik 4. redne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 4. redne seje z dne 28.1.2015.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v občini
5. Predlog Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega
komunalnega podjetja Ţalec d.o.o. (druga obravnava) in predlog Odloka o
ustanovitvi Sveta ustanoviteljev JKP Ţalec d.o.o. (druga obravnava)
6. Predlog Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v občini
Braslovče
7. Imenovanje dodatnih članov KO Pariţlje – Topovlje
8. Imenovanje člana Odbora za razvoj obrti in podjetništva Ţalec
9. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Sp.Gorče in menjava zemljišč
10. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Braslovče v letu 2014 in program dela
NO za leto 2015
11. Zaključni račun proračuna občine Braslovče za leto 2014
12. Regijski poligon za usposabljanje gasilcev Ţovnek
13. Pobude in vprašanja svetnikov
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Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Sprejme se predlagani dnevni red.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
Na poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje oz. poročilo o izvajanju trenutnih investicij v
občini, je imel vprašanje Aleksander Jelen in sicer glede točke 5.1 (sekundarna
kanalizacija – skupinski priključki – kanal FK2 in FK3) - kdaj bo zgrajen navedeni kanal,
oz. ţeli, da se navede terminski plan izvedbe kanalov.
Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 4. seje občinskega sveta ter
poročilo o izvajanju trenutnih investicij v občini.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Predloga Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega
podjetja Ţalec d.o.o. in Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev JKP Ţalec d.o.o. sta bila
v prvi obravnavi na 3. redni seji Občinskega sveta dne 17.12.2014. V času javne
obravnave ni bilo podanih pripomb na vsebino odlokov. Vse javne obravnave na 6
občinah so bile zaključene do 13.3.2015. Pripombe oz. predlogi dopolnitev odlokov so
prišli le iz občine Ţalec in Prebold. Na skupnem sestanku na sedeţu JKP Ţalec se je
izoblikovalo enotno besedilo obeh odlokov, ki jih sprejme vseh 6 občin. Verica Kamin je
pojasnila, kateri členi odlokov so bili spremenjeni oz. dopolnjeni, vendar ne gre za
vsebinske spremembe, temveč le za manjše popravke besedila. Sprejet je bil
SKLEP 1 : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o ureditvi statusa,
upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Ţalec d.o.o., v predlagani
vsebini.
SKLEP 2 : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o ustanovitvi Sveta
ustanoviteljev JKP Ţalec d.o.o., v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Predlog Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v občini Braslovče je
obrazloţil predsednik odbora za okolje in prostor Danijel Cokan, ki je povedal, katere
popravke pravilnika je predlagal odbor. Uroš Zupanc je imel vprašanje, ali se ne bi
upoštevalo tudi število druţinskih članov pri višini dodeljenih sredstev, saj bo več članska
druţina potrebovala večjo čistilno napravo. Ţupan in Danijel Cokan sta odgovorila, da je iz
prakse razvidno, da se lahko s številom druţinskih članov manipulira oz. zlorablja, zato
tega niso upoštevali pri višini sofinanciranja. Ţupan pa je predlagal, da se v 9. členu črta
prvi stavek 3. odstavka: «O dodelitvi nepovratnih sredstev odloči direktor občinske
uprave.« Odločbe o dodelitvi sredstev podpiše na prvi stopnji direktor občinske uprave, v
skladu z zakonom o lokalni samoupravi in s statutom, zato ta stavek v pravilniku ni
potreben. Sprejet je bil
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SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Pravilnik o sofinanciranju malih
komunalnih čistilnih naprav v občini Braslovče, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Točko je obrazloţila predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Danica Tajnšek. Povedala je, da je občinski svetnik Cokan Danijel (OO SD Braslovče)
pismeno predlagal, da se v Krajevni odbor Pariţlje – Topovlje imenuje dva dodatna člana
in sicer Steblovnik Tajo in Vrščaj Boruta, ki sta podala pismeno izjavo, da sprejemata
kandidaturo za člana KO. S tem se je strinjal tudi Krajevni odbor. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče imenuje dva dodatna člana Krajevnega
odbora Pariţlje – Topovlje : Steblovnik Tajo, Pariţlje 82 in Vrščaj Boruta, Pariţlje 10.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
Točko je obrazloţila predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Danica Tajnšek. Razvojna agencija Savinja, Ul. Heroja Staneta 3, Ţalec, nas je obvestila,
da z dnem 22.6.2015 poteče članom Odbora za razvoj obrti in podjetništva Ţalec 4 letni
mandat, za katerega so bili potrjeni s strani ustanoviteljev (občine Ţalec in Braslovče ter
Zbornice zasebnega gospodarstva Ţalec). Odbor ima 4 člane in sicer so 3 člani
predstavniki občin – ustanoviteljic Odbora (2 predstavnika občine Ţalec, 1 predstavnik
občine Braslovče), 1 član pa je predstavnik podjetništva in je imenovan na predlog
Zbornice zasebnega gospodarstva Ţalec. V tem mandatu je bil v Odboru predstavnik
občine Braslovče g. Rudi Kronovšek.
Na poziv Občine političnim strankam, da posredujejo svoje predloge za člana Odbora za
razvoj obrti in podjetništva Ţalec, se je odzval le OO SD Braslovče, ki je predlagal g.
Bogomira Andoljška, Šmatevţ 7 b, Gomilsko, ki soglaša s kandidaturo.
Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče imenuje za člana Odbora za razvoj obrti in
podjetništva Ţalec, za naslednje 4 letno mandatno obdobje, g. Andoljšek Bogomira,
Šmatevţ 7 B, 3303 Gomilsko.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 9
Točko je obrazloţil predsednik odbora za okolje in prostor Danijel Cokan. V letu 2008 se
je pričelo z izvedbo triletnega programa izgradnje Mreţe lokalnih cest Spodnje Savinjske
doline II. faza. V ta namen se je uredila lokalna cesta LC 490151 in sicer na odseku
Rakovlje – Kamenče – širitev in ureditev ceste s kolesarsko stezo. Med ostalimi lastniki
zemljišč, je tudi Puncer Joţef, Sp.Gorče 11, odstopil del svojega zemljišča parc.št. 68/5
k.o. Sp.Gorče v izmeri 44 m2, za kolesarsko stezo. Dogovorjeno je bilo, da v zameno
pridobi zemljišče s parc.št. 956/6 k.o. Sp. Gorče v izmeri 44 m2, ki pa je javno dobro.
Zemljišče s parc.št. 956/6 k.o. Sp. Gorče predstavlja v naravi del funkcionalnega zemljišča
k objektom, ki so v lasti Puncer Joţefa in ga stranka ţe koristi, zato je smiselno, da se
ukine kot javno dobro. Po ukinitvi javnega dobra bo sklenjena menjalna pogodba med
občino Braslovče in Puncer Joţefom, na podlagi katere bo občina Braslovče postala
lastnik parc.št. 68/5 (kolesarske steze), Puncer Joţef pa lastnik parc.št. 956/6 k.o. Sp.
Gorče.
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Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep o ukinitvi zemljišča v
splošni rabi parc.št. 956/6 k.o. Sp. Gorče in se strinja z menjavo zemljišč parc.št.
956/6 s parc.št. 68/5 k.o. Sp. Gorče, v enaki kvadraturi.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 10
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Braslovče v letu 2014 in program dela NO za
leto 2015 je obrazloţila predsednica NO Helena Gajšek. Aleksander Jelen je vprašal, ali
je moţno opraviti nadzor nad delom društev tudi za leto 2011, 2012. Predsednica NO je
odgovorila, da je to moţno. Slavko Šketa je dejal, da bo sicer glasoval za poročilo, vendar
pa kot svetnik ni sodeloval pri tem, saj še ni bil izvoljen. Ţeli, da se poročilo NO tekoče
obravnava na občinskem svetu, takoj ko se opravi določen nadzor po programu dela NO.
Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Poročilo o delu Nadzornega
odbora Občine Braslovče v letu 2014 in program dela NO za leto 2015.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 11
Pri obravnavi Zaključnega računa proračuna občine Braslovče za leto 2014, je Slavko
Šketa dejal, da je ZR dobro pripravljen. Imel pa je vprašanje glede izpada prihodkov pri
odmeri NUSZ (pravne osebe) in izpad prihodkov pri odmeri komunalnih prispevkov. Pri
odhodkih je imel vprašanje zakaj moramo plačevati izdajo soglasij JKP za kanalizacijo in
vodenje evidence katastra kanalizacije, saj je to v pristojnosti JKP Ţalec.
Barbara Florjan Jelen je pojasnila, da FURS opravlja izterjavo NUSZ pri vseh osebah
(fizičnih in pravnih), letos pa se je baza zavezancev prenovila in zajela tudi tiste
zavezance, ki še niso bili vključeni v odmero NUSZ, zato pričakujemo tudi večje prihodke
iz tega naslova. Glede komunalnih prispevkov je povedala, da smo pričakovali več
sredstev na območju sprejetega OPPN -Terasa 3, vendar se je novogradnja ustavila,
zaradi gospodarske krize. Podrobnejši odgovor bo podan na naslednji seji OS.
Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme zaključni račun proračuna občine
Braslovče za leto 2014.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 12
Poveljnik Savinjsko Šaleške regije Franc Rančigaj je naslovil na Občinski svet vlogo za
izgradnjo Regijskega poligona za usposabljanje gasilcev Ţovnek. Del sredstev gasilske
doplačilne znamke se bo v bodoče namenil za izgradnjo regijskih poligonov. Financiranje
izgradnje bi delno pokrili s sredstvi poţarnega sklada, kandidirali pa bodo tudi za evropska
sredstva. Vrstni red izgradnje bo odvisen od zagotavljanja zemljišča. Potrebno je
zagotoviti zemljišče, ki bo komunalno urejeno (voda, hidranti, elektrika, kanalizacija).
Poligon je namenjen praktičnemu usposabljanju gasilcev na regijski oz. lokalni ravni.
Ţupan je dejal, da je zemljišče v Podvrhu (bivše gnojišče ob hlevih) primerno za to
dejavnost in nemoteče za okolje. Milan Šoštarič je dejal, da bo šlo v bistvu za suhe
treninge gasilcev.
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Josip Ivanovič je zapustil sejo ob 18.05 uri.
Franc Skok je imel vprašanje, kdo bo vse to financiral in čigava naloga je komunalna
opremljenost zemljišča. Za prijavo na razpis je pogoj, da imamo zagotovljeno zemljišče za
vadbišče gasilcev. Trenutno je še lastnik zemljišča Edit d.o.o., vendar smo v postopku
menjave zemljišč med občino Braslovče in Edit d.o.o., na podlagi katere bo postala lastnik
omenjenega zemljišča občina Braslovče.
Branko Ribizel pozdravlja ta projekt in ga podpira. Slavko Šketa je bil mnenja, da bo moral
tak center imeti primerno komunalno opremljenost, parkirišča, sanitarije, garderobe,
lokalno čistilno napravo, itd…sprašuje, ali je ta projekt v skladu s prostorskim redom
občine Braslovče. Potrebno je doreči tudi kdo bo upravljal z nepremičnino.
Ţupan je odgovoril, da mora vse to biti predhodno rešeno, preden se sklepa kakršna koli
pogodba o najemu prostora. Občina je ţe sprejela Sklep o začetku priprave OPPN za
območje PA 13 – dvorec Ţovnek (Ur.list RS št. 45/2012), ki predvideva revitalizacijo
dvorca Ţovnek in sanacijo obstoječega stanja.
Franc Rančigaj je pojasnil, da je v Sloveniji 17 gasilskih regij. Zreče in Laško ţe imata tak
poligon, tudi v Ormoţu in celjski regiji to ţe deluje. Potrebovali bi cca 35 a zemljišča v
dolţini 75 m. Pogoj je, da lokalna skupnost zagotovi zemljišče, ki se da v dolgoročni
najem gasilski organizaciji, ki bi s poligonom tudi upravljala. V tem primeru bi bilo to PGD
Braslovče.
Janez Štusej je zapustil sejo ob 18.35 uri.
Uroš Zupanc je vprašal, kakšen strošek predstavlja to za občino Braslovče. Franc
Rančigaj je odgovoril, da občina da na razpolago zemljišče, vse ostalo pa je v domeni
Gasilske zveze Slovenije. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP 1 : Občinski svet občine Braslovče sprejme posredovano informacijo in
izraţa pozitivno stališče do nadaljnjih aktivnosti občine pri vzpostavitvi regijskega
vadbišča za usposabljanje gasilcev Ţovnek.
SKLEP 2 : Občina Braslovče ne bo prevzemala nobenih finančnih obveznosti pri
vzpostavitvi regijskega vadbišča za usposabljanje gasilcev Ţovnek.
Glasovanje: Prisotno 11 svetnikov, ZA je glasovalo 11 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 13
Sledile so pobude in vprašanja.
Ţupan je seznanil svetnike s sklepom Vlade glede 3. razvojne osi. Izraţen je javni interes,
kar pomeni, da v kolikor lastnik zemljišča ne podpiše pogodbe, se ga lahko razlasti. Treba
bo zadevo spremljati in primerno reagirati. Slavko Šketa je predlagal, da občina poda
uradno poizvedbo, ali se ţe dela drţavni lokacijski načrt (DLN), da bo čim manj boleče za
občane občine Braslovče. Simona Klokočovnik je pojasnila, da je DLN ţe v teku, zadnji
dve leti je bil sicer ustavljen tik pred javno razgrnitvijo. Fran Skok je dejal, da je pravi
naslov za informacije Ministrstvo za okolje in Ministrstvo za infrastrukturo. Terminski načrt
je, da bi bil sprejet DLN marca 2016. Uroš Zupanc je dejal, da ima občina Braslovče
pripravljene zahteve ţe iz prejšnjega mandata (glede kroţišč). Danijel Cokan je proti AC,
ki bo še enkrat »razklala« našo občino. Kaj bomo s tem razvojno pridobili ? Treba se je
boriti še naprej proti tej gradnji AC.
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Pisne pobude in vprašanja so podali svetniki: Danica Tajnšek, Jasmina Roter Jager in
Franc Skok (v imenu KO Gomilsko).
Iztok Derča še vedno meni, da bi moral podizvajalec, ki je dobil plačilo za svoje delo, le-to
dokončati – odstraniti viške vej na reki Reki, zato naj se urgira pri njem. Ţupan in Milan
Šoštarič sta odgovorila, da od ARSA ne dobimo nobenega odgovora, kljub temu, da jih
opozarjamo na stanje ob rekah. S tem se vidi, kakšen odnos ima drţava do svoje lastnine.
Slavko Šketa je ţelel dobiti odgovore na tekoče zadeve, ne pa zgodovine o izvedenih
investicijah. Ţeli, da se naroči karta kanalizacije v občini. Ţeli tudi tabelo, kjer bo razvidno,
koliko je zgrajene in nezgrajene fekalne in meteorne kanalizacije. Reţijski obrat naj redno
čisti jaške na cestah, saj ponekod raste trava iz njih. Ima tudi pobudo, da se uredi
parkirišče na zemljišču ob DTV Partizan Braslovče, ki je bilo predvideno za ČN, saj sedaj
parkirajo avtomobile na pločniku in travniku ob objektu, kar je zelo moteče. Čez potok
Trebnik pa naj se naredi brv za občane. Zanima ga, kdaj bo sklican svet za preventivo v
cestnem prometu glede njegovih predlogov, ki jih je dal pri pripombah na proračun v
mesecu decembru glede prometne varnosti na območju občine Braslovče.
Milan Šoštarič je dejal, da bo podjetje Kaljopa pripravilo karto kanalizacije. Danica
Tajnšek pa je dejala, da bi lahko tudi občani sami počistili pred svojim pragom jašek ali
pločnik in ne le čakali na naše komunalne delavce.
Simona Klokočovnik je dejala, da bo svet za preventivo v cestnem prometu sklican v
kratkem.
Aleksander Jelen je imel vprašanje glede kanala Kaplja vas – Grajska vas. Milan Šoštarič
je povedal, da je pridobljeno gradbeno dovoljenje, pripravlja se skupno črpališče z občino
Prebold, začetek del pa je predviden do poletja.
Izpostavilo se je še vprašanje voţenj tovornjakov s hlodovino po naših občinskih cestah iz
Vranskega proti Zg. Savinjski dolini. Treba bi bilo postaviti prometni znak osne omejitve in
aktivirati policijo. Danijel Cokan je opozoril tudi na črno točko – Pariţeljsko kriţišče, kjer bi
bilo potrebno postaviti semafor.
Branko Ribizel je povabil svetnike na spomladansko čistilno akcijo, ki bo dne 11.4.2015,
ţupan pa na odprtje Doma kulture v Braslovčah, ki bo dne 23.4.2015.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeleţbo in sejo zaključil ob 19.35 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
ţupan
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