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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
7. redne seje, ki je bila dne 6.4.2011 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Arčan Danilo, Balant Marko, Beloglavc Filip, Cimperman Branko ml., Drča
Vinko, Kragl Boštjan, Mikek Vekoslav, Ramšak Blaž, Repnik Anton, Ribizel Branko, Štusej Janez
(se je seje udeležil pri točki 3), Tajnšek Danica, Turnšek Drago, Vasle Jure
Opravičeno odsoten svetnik : Cokan Danijel
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Simona
Klokočovnik, Renata Marolt, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Tone Tavčar in Bojana Avguštinčič – sredstva javnega obveščanja, Helena Gajšek
– NO, Irena Komatar- Axis d.o.o., Stanislav Mlakar – zunanji strokovni sodelavec, Iztok Černoša –
JKP Velenje
Ad 1
Župan je vse prisotne pozdravil. Zaradi močnega prehlada, je v skladu s 26. členom poslovnika
občinskega sveta predlagal, da sejo vodi podžupan Anton Repnik, ki je prevzel vodenje seje.
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 13 članov občinskega sveta in se seja lahko
nadaljuje.
Ad 2
Na zapisnik 6. redne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 6. redne seje z dne 9.2.2011.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Osnutek odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Braslovče – 1. branje
6. Občinski program varnosti Občine Braslovče
7. Kanalizacija Letuš – Male Braslovče - Preserje
8. Zaključni račun proračuna občine Braslovče za leto 2010
9. Soglasje k ceni ure pomoči na domu
10. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15
– Rakovlje zahod
11. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA2 – Braslovče
(Irman)
12. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA1 – vikend naselje
Letuš – levi breg (Rožič)
13. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Male Braslovče
14. Imenovanje dveh dodatnih članov krajevnega odbora Gomilsko
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15. Imenovanje člana Odbora za razvoj obrti in podjetništva Žalec
16. Povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010
17. Pobude in vprašanja svetnikov
Predsedujoči je predlagal razširitev dnevnega reda z dodatno 17. točko in sicer : »Zahteva za
oceno ustavnosti in zakonitosti nekaterih delov Prostorskega reda Občine Braslovče, sprejetega z
Odlokom o prostorskem redu Občine Braslovče (Ur.list RS št. 16/08)«.
Kot 18. točka bi se obravnavale pobude in vprašanja svetnikov.
Tu se je seje udeležil svetnik Janez Štusej.
ZA razširitev dnevnega reda je bilo 14 svetnikov, PROTI 0 svetnikov.
Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se dnevni red s predlagano dopolnitvijo.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 6. seje občinskega sveta.
Ad 5
Točko je najprej na kratko razložila Simona Klokočovnik, podrobneje pa je novosti odloka o
kategorizaciji občinskih javnih cest obrazložila zunanja strokovna sodelavka Irena Komatar. V
kategorizacijo se je dodalo 18 novih odsekov javnih poti v skupni dolžini 4.315 m. V občini
Braslovče je kategoriziranih 14 odsekov lokalnih cest v skupni dolžini 41.003 m in 110 odsekov
javnih poti v skupni dolžini 53.465 m. Potrebno bo pridobiti še soglasje Direkcije RS za ceste. Po
prejemu navedenega soglasja in potrditvi Odloka na seji občinskega sveta, se bo ažurirala tudi
Banka cestnih podatkov in se posredovala Direkciji za ceste v pregled. Sprejet je bil naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih
javnih cest v občini Braslovče v predlagani vsebini in ga daje v 15 dnevno javno obravnavo
– do 22. aprila 2011.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Točko je najprej na kratko razložila Simona Klokočovnik, podrobneje pa zunanji strokovni
sodelavec Stanislav Mlakar. Podlaga za delovanje občinskih redarjev je Občinski program varnosti
občine, ki ga mora sprejeti občinski svet. Redarji bodo z novo zakonodajo pridobili še dodatne
naloge in pristojnosti. V razpravi je svetnik Arčan vprašal, ali določa naslov programa zakonodaja,
ali bi se lahko kako drugače imenoval. Odgovor je bil, da tak naslov določa zakon o občinskem
redarstvu. Svetnik Drča pa je imel vprašanje, ali bo možna tudi kontrola nad lastniki psov, ki s
svojimi iztrebki onesnažujejo javne površine, igrišča in zelenice. Odgovor se je glasil, da bodo
občinski redarji imeli tudi te pristojnosti, vendar je predhodno potrebno sprejeti občinski odlok o
javnem redu in miru.
Svetnik Ribizel je opozoril na problem pasjih iztrebkov tudi okrog jezer v občini, kjer so sprehajalne
poti in predlagal, da bi se postavili ustrezni koši za ta namen.
Sprejet je bil naslednji :
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Občinski program varnosti občine
Braslovče, v predlagani vsebini.
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Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Z informacijo glede gradnje kanalizacije za odvajanje odpadnih komunalnih vod z območja naselij
Male Braslovče, Preserje in Letuš, je svetnike seznanil Milan Šoštarič, podrobneje pa še
predstavnik izvajalca gradnje JKP Velenje - Iztok Černoša. Priporoča se izvedba vakuumske
kanalizacije, razen za naselje Preserje, kjer je lahko gravitacijsko odvajanje. Odvajanje odpadnih
vod iz naselij Letuš je predvideno na obstoječo ČN v Šmartnem ob Paki. Iz naselij Male Braslovče
in Preserje pa priključitev na obstoječ sistem v Parižljah ter s tem odvod na obstoječo ČN v
Kasazah.
Ad 8
Zaključni račun proračuna občine Braslovče za leto 2010 je obrazložila Barbara Florjan Jelen.
Povedala je, da mora biti sprejet do 15. aprila in da se ne sprejema več z odlokom, temveč se
samo objavi v Ur. listu RS. Svetnik Balant je vprašal, ali smo v letu 2010 prejeli evropska sredstva
iz naslova 5. javnega razpisa in za pločnik pokopališče ter pločnik Parižlje. Odgovor je bil da ne,
vendar smo jih že prejeli v prvem tromesečju leta 2011.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme zaključni račun proračuna občine
Braslovče za leto 2010.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 9
Točko je razložila Renata Marolt. Stališče odbora za družbene dejavnosti pa je obrazložil
predsednik odbora Branko Ribizel. Ob upoštevanju dejstva, da mora občina iz proračuna zagotoviti
subvencijo najmanj v višini 50 % celotnih stroškov storitve, so bili članom odbora glede višine
subvencije predloženi 3 predlogi. Člani odbora so izbrali varianto 3, ki predvideva povišanje
subvencije iz obstoječih 50 % na 55% cene ure pomoči družini na domu. Svetnika Balant in Vasle
sta predlagala, da se držimo zakonske osnove, to je 50 % subvencija. Po razpravi sta bila sprejeta
naslednja sklepa :
SKLEP 1 : Občinski svet občine Braslovče daje soglasje k ceni ure socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu v višini 18,19 EUR, oziroma v višini 20,09 EUR za delo ob
nedeljah in praznikih, od 1.5.2011 dalje.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
SKLEP 2 : Občinski svet občine Braslovče daje soglasje k predlaganemu povišanju
subvencije iz proračuna občine Braslovče iz obstoječih 50 % na 55 % cene ure pomoči
družini na domu.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 8 in PROTI 6 svetnikov.
Ad 10
Točko sta obrazložila predsednik odbora za okolje in prostor Danilo Arčan in Simona Klokočovnik.
Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme tehnični popravek odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS št. 102/09, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
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Ad 11
Točko je obrazložila Simona Klokočovnik. Brez razprave sta bila sprejeta naslednja sklepa:
SKLEP 1 : Občinski svet občine Braslovče razveljavlja sklepa, ki sta bila sprejeta na 27.
redni seji, dne 15.09.2010, pod točko Ad 9.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
SKLEP 2 : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del območja PA2 – Braslovče (Irman), v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 12
Točko je obrazložila Simona Klokočovnik. Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Rožič), v
predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 13
Točko je obrazložil Milan Šoštarič. Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
parc.št. 651 in 449/65, k.o. Male Braslovče, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 14
Točko je obrazložila predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Danica
Tajnšek. Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče imenuje dva dodatna člana krajevnega odbora
Gomilsko in sicer : Iztoka Derča, Grajska vas 32 in Simeona Rizmal, Grajska vas 52.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 15
Točko je obrazložila predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Danica
Tajnšek. Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče imenuje za člana Odbora za razvoj obrti in
podjetništva Žalec, ki deluje v okviru Razvojne agencije Savinja, g. Kronovšek Rudija iz Orle
vasi 27 A, 3314 Braslovče.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 16
Točko je obrazložila predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Danica
Tajnšek. Brez razprave je bil sprejet naslednji
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SKLEP : Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu
svetu, da se vsem organizatorjem volilne kampanje za volitve župana in občinskega sveta,
ki so posredovali poročila o porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, sredstva povrnejo v
skladu z Odlokom o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 17
Župan je povedal, da je dne 30.3.2011 občina Braslovče prejela od Ustavnega sodišča RS zahtevo
za oceno ustavnosti in zakonitosti nekaterih delov Prostorskega reda Občine Braslovče, sprejetega
z Odlokom o prostorskem redu Občine Braslovče (Ur.list RS št. 16/08). Ker je bilo gradivo za to
sejo že oddano na pošto in ker je Ustavno sodišče podalo 8 dnevni rok za izjavo Občinskega sveta
glede predlaganega začasnega zadržanja izvrševanja izpodbijanega predpisa, smo zahtevo z
vsemi prilogami poslali svetnikom v petek, da so svetniki lahko preučili dodatno gradivo. Predlagani
so bili tudi trije sklepi, ki bi jih sprejel občinski svet v zvezi z zahtevo. Po posvetovanju z odvetnico,
ki zastopa občino Braslovče v različnih primerih, pa predlagamo, da se sprejmeta dva sklepa
(gradivo so svetniki prejeli danes na mizo). Odgovor občinskega sveta bomo posredovali na
Ustavno sodišče v predpisanem roku. Ugotovili smo nekaj neusklajenosti stanja parcel iz priloge 5
zahteve Vlade RS za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Prostorskega reda
občine Braslovče (seznam zemljiških parcel po posameznih k.o., katerim je bila s Prostorskim
redom občine Braslovče v nasprotju z zakonom o prostorskem načrtovanju spremenjena
namenska raba in na njih omogočena gradnja), s prilogami 1 in 2 : mnenjem MOP št. 350-182/2005/15 PRO z dne 3.10.2007 in mnenjem MKGP št. 352-42/2005/8 z dne 24.4.2007.
V razpravi je svetnik Vinko Drča povedal, da je bil kot podžupan v prejšnjem mandatu aktivno
vključen v postopek sprejemanja prostorskega reda občine Braslovče. Dejal je, da je Ministrstvo za
okolje in prostor v letu 2007 izdalo sklep, da glede na ugotovljeno skladnost Strategije
prostorskega razvoja občine Braslovče in Prostorskega reda občine Braslovče z ZUreP-1 in na
njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter z državnimi prostorskimi akti, minister za prostor izdaja sklep
o potrditvi strategije prostorskega razvoja občine Braslovče in Prostorskega reda občine Braslovče.
Naš prostorski red je bil prvi v Sloveniji in smo bili nekakšen poskusni zajček. Dolgo smo čakali na
različna mnenja vseh pristojnih ministrstev. Želeli smo urediti takšno stanje, da bo možna gradnja
stanovanj, širitev šole in podjetništva na območju celotne občine.
Država je šest let načrtovala zadrževalnike na območju občine Braslovče brez naše vednosti. Gre
za najboljša kmetijska zemljišča, lastniki teh zemljišč pa sploh niso obveščeni o nameravanih
posegih. Tretja razvojna os je še ena načrtovana degradacija in ozurpacija območja občine s strani
države. Meni, da se nekdo zelo norčuje iz občinskega sveta in se sprašuje, zakaj ne pride do
osebnega stika med županom in ministri, oziroma zakaj ne pridejo ministri na ogled, da bi se
prepričali kakšno je stanje na terenu. Sprašuje se, kaj nam bo dala Vlada RS v zameno za
degradacijo 300 ha kmetijskih zemljišč, ki jo je sprejela s svojo Uredbo.
Svetnik Marko Balant je dejal, da se je z Vlado RS težko pogajati. V postopku sprejemanja
prostorskega reda smo sodelovali z vsemi potrebnimi soglasodajalci. Glede objave samega odloka
o prostorskem redu smo dobili navodila s strani ministrstva za okolje in prostor. Meni, da je razvoj
občine pravilno zastavljen.
Svetnik Filip Beloglavc je dejal, da je v tem postopku sodeloval kot nestrokovnjak in član
občinskega sveta. Ni mu jasno, saj je Vlada RS potrdila prostorski red, sedaj pa ga spet Vlada RS
daje v presojo ustavnosti in zakonitosti na Ustavno sodišče. Takih primerov je več v Sloveniji.
Zaupa strokovnim podlagam, ki jih je prejela občina Braslovče v navedenem postopku.
Svetnik Boštjan Kragl je menil, da je to stvar čistega prava in sprašuje kako je svetovalka za okolje
in prostor ter pravna služba sodelovala v zaključni fazi sprejemanja tega akta. Simona Klokočovnik
je odgovorila, da je bila v tem času na porodniškem dopustu, Verica Kamin pa je dejala, da v
postopku sprejemanja prostorskega reda sploh ni nikoli sodelovala.
Svetnik Branko Ribizel je dejal, da je bila velika želja svetnikov, da se nekaj naredi na področju
urejanja prostora in razvoja občine Braslovče. Sprašuje se ali ni morda to bumerang Vlade RS, ker
občina nasprotuje tretji razvojni osi. Osebno meni, da je bil postopek pravilno izpeljan.
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Po razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa :
SKLEP 1 : Občinski svet občine Braslovče se je seznanil z zahtevo Vlade RS za začetek
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Prostorskega reda Občine Braslovče, ki jo je na
Občinski svet občine Braslovče posredovalo Ustavno sodišče RS z dopisom št. U-I-66/11-4
z dne 29.3.2011.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
SKLEP 2 : Občinski svet občine Braslovče ne soglaša z razlogi Vlade RS, posredovanimi v
zahtevi in se ne strinja s predlogom za začasno zadržanje izvajanja PROB do odločitve
Ustavnega sodišča RS in pooblašča župana Občine Braslovče, da pripravi pisni odgovor na
predlog za začasno zadržanje izvajanja PROB v danem roku 8 dni in ga pooblašča, da v roku
30 dni posreduje Ustavnemu sodišču RS pisni odgovor na zahtevo Vlade RS, v skladu s
sprejetimi sklepi Občinskega sveta občine Braslovče.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 18
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov.
Svetnik Marko Balant je predlagal, da se prejeti odgovor s strani JKP Žalec z dne 6.4.2011, glede
onesnaženja vodovoda, posreduje Odboru za okolje in prostor, kjer ga bodo preučili. V zvezi s
pisnim vprašanjem svetnika Jureta Vasle glede gradnje kanalizacije pri g. Rovšniku v Trnavi, je
situacijo dodatno obrazložil Milan Šoštarič.
Podžupan Anton Repnik je predstavil svojo pobudo, da se člani OS in župan vključijo v članstvo
Medobčinskega društva invalidov Žalec.
Svetnik Vinko Drča je dal več pismenih vprašanj. Dejal je, da bi bilo treba pristopiti k izdelavi
strokovne naloge o degradaciji zemljišč na obeh zadrževalnikih in obeh avtocestah na območju
naše občine, saj se dela velika škoda, ki jo bodo čutile tudi generacije za nami.
Svetnik Branko Ribizel je pozval ostale svetnike, da se udeležijo čistilne akcije, ki bo potekala v
občini Braslovče v prihodnjih dneh.
Seje se je naknadno udeležil tudi Žan Šporn, član Civilne iniciative Braslovče, ki je povedal, da so
bili na sestanku na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer so dosegli, da bo revizija tras in da bo
naslednji teden organizirana okrogla miza na občini Braslovče, kjer bodo sodelovali strokovnjaki, ki
se bodo opredelili glede predlagane trase 3. Razvojne osi.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 18.20 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
Anton Repnik
podžupan
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