O B Č I N A B R AS L O V Č E
Braslovče 22, 3314 Braslovče
Tel.: (03) 703 84 00, Faks: (03) 703 84 10
E-pošta: obcina@braslovce.si

OBČINSKI SVET
ZAPISNIK
8. redne seje, ki je bila v sredo, 15.06.2011, ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Blaž Ramšak, Vekoslav Mikek, Jure Vasle, Filip Beloglavc, Anton Repnik, Danilo
Arčan, Boštjan Kragl, Danica Tajnšek, Danijel Cokan, Drago Turnšek, Ribizel Branko in Jani Štusej
(seje se je udeležil pri točki 4)
Opravičeno odsotni: Vinko Drča, Marko Balant
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Simona
Klokočovnik in Renata Marolt
Ostali prisotni: Mitja Korent (OVK), Rudi Žohar, Tone Tavčer (mediji), Ervin Anzelc (KO Braslovče),
Helena Gajšek (NO) in Gregor Petrovič (BB GIB d.o.o.- seje se je udeležil pri točki 13).
Ad 1
Župan je v uvodu pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je na seji prisotnih 11 članov občinskega sveta
in da se seja lahko nadaljuje.
Ad 2
Pripomb na zapisnik 7. redne seje ni bilo.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče potrjuje zapisnik 7. seje v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotnih 11 svetnikov, ZA je glasovalo 11 svetnikov, PROTI pa 0 svetnikov.
Ad 3
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije občine Braslovče o prehodu mandata na naslednjega
kandidata z liste SDS v 1. volilni enoti
6. Imenovanje nadomestnih članov odborov in komisij
7. Imenovanje dveh dodatnih članov Krajevnega odbora Braslovče
8. Osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Braslovče – 2. branje
9. Soglasje k nakupu zemljišča parc. št.561/2 in 59/4 k.o. Braslovče
10. Seznanitev občinskega sveta s prostorsko problematiko vrtca Braslovče
11. Seznanitev občinskega sveta z odločbo Ustavnega sodišča RS
12. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Braslovče
13. Avtentična razlaga ZN Šmatevž
14. Pobude in vprašanja svetnikov
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme dnevni red v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotnih 11 svetnikov, ZA je glasovalo 11 svetnikov, PROTI pa 0 svetnikov.
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Ad 4
Župan je povzel poročilo o realizaciji sklepov na katero ni bilo pripomb.
Na tem mestu se je seje udeležil svetnik Jani Štusej.
Ad 5
Obrazložitev je podal Mitja Korent, predsednik občinske volilne komisije. Svetnik Branko Cimperman
ml. je dne 3.5.2011 podal pisno izjavo o odstopu s funkcije člana občinskega sveta zaradi
nezdružljivosti s službo v občinski upravi. Občinska volilna komisija je ugotovila, da v tem primeru
preide mandat na naslednjega kandidata z liste SDS, Rudolfa Žoharja, ki je s pisno izjavo sprejel
mandat člana občinskega sveta.
Brez razprave sta bila sprejeta naslednja sklepa:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Braslovče sprejme odstopno izjavo Branka Cimpermana s
funkcije člana občinskega sveta zaradi nezdružljivosti funkcije z delom v občinski upravi.
Glasovanje: Prisotnih 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 svetnikov, PROTI pa 0 svetnikov.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Braslovče potrjuje mandat nadomestnega člana občinskega
sveta Rudolfa Žoharja, roj. 14.4.1941, stanujočega Topovlje 24, 3314 Braslovče.
Glasovanje: Prisotnih 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 svetnikov, PROTI pa 0 svetnikov.
Ad 6
Obrazložitev je podala Danica Tajnšek, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Zaradi odstopa Branka Cimpermana s funkcije člana občinskega sveta, je potrebno
imenovati nadomestne člane v treh odborih in komisijah. Stranka SDS je predlagala tri nadomestne
člane. Za nadomestnega člana komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se predlaga
Marka Balanta, za nadomestnega člana odbora za družbene dejavnosti se predlaga Francija Tajnška
in za nadomestnega člana komisije za vloge in pritožbe se predlaga Rudolfa Žoharja.
Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče imenuje za nadomestnega člana komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja Marka Balanta, za nadomestnega člana odbora za družbene
dejavnosti Francija Tajnška in za nadomestnega člana komisije za vloge in pritožbe Rudolfa
Žoharja.
Glasovanje: Prisotnih 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 svetnikov, PROTI pa 0 svetnikov.
Ad 7
Obrazložitev je podala Danica Tajnšek, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Na predlog KO Braslovče, da se v odbor imenujeta še dva člana iz naselij, ki do sedaj
nista imela predstavnika v krajevnem odboru. To sta naselji Kamenče in Podvrh. Za dodatna člana se
predlaga Marijo Krašovic iz Kamenč in Romana Lukmana iz Podvrha. Oba sta že podpisala pristopni
izjavi.
Brez razprave so člani občinskega sprejeli naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče za dodatna člana krajevnega odbora Braslovče
imenuje Marijo Krašovic, Kamenče 12a in Romana Lukmana, Podvrh 37.
Glasovanje: Prisotnih 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 svetnikov, PROTI pa 0 svetnikov.
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Ad 8
Kratko obrazložitev je podala Simona Klokočovnik. Povedala je, da je bil Osnutek Odloka o
kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Braslovče po prvi obravnavi dan v 15 dnevno javno
obravnavo. Po zaključku javne obravnave, ki ni pokazal dodatnih predlogov in pripomb se je začel
postopek pridobivanja soglasja na Direkciji za ceste RS. Na osnovi mnenja Direkcije se dva nova
predloga za kategorizacijo občinskih cest, in sicer JP 990327 Topovlje 16 in JP 990383 M. BraslovčeR1 225 v tem odloku izločita in se po pripravi ustreznih elaboratov v skladu s Pravilnikom o cestnih
priključkih na javne ceste (Ur.l. RS, št. 86/09) in pridobitvi potrebnih soglasij vključita v odlok ob
naslednji spremembi. Prav tako se ob naslednji spremembi vključijo štirje predlogi podani s strani KO
Letuš, ki so prispeli po izteku 15 dnevne javne obravnave.
Direkcija RS za ceste po dodatni obrazložitvi in izvzemu dveh JP k predloženemu odloku ni imela
pripomb in je izdala pozitivno mnenje.
Filip Beloglavc je vprašal katera cesta je mišljena pod zaporedno številko 6 relacija Kamenče –
Gomilsko. Menil je, da je cesta državna.
Simona Klokočovnik je pojasnila, da gre za cesto proti Gomilskem, ki je razdeljena na dva odseka in
sicer Rakovlje – Kamenče in Kamenče – Gomilsko. Cesta je lokalna že po odloku iz leta 2006 oziroma
že od leta 1999, ko je nastala občina Braslovče.
Po kratki razpravi so člani občinskega sveta sprejeli naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v
občini Braslovče v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotnih 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 svetnikov, PROTI pa 0 svetnikov.
Ad 9
Kratko obrazložitev je podal župan. V prizadevanjih za izgradnjo trgovsko poslovno kulturnega objekta
si Občina Braslovče prizadeva za odkup zemljišča parc. št. 561/2 in 59/4 v izmeri 3.203 m2 za
potrebe izgradnje objekta. Zemljišče, katerega lastnik je podjetje Vegrad d.d. v stečaju, bo prodano na
javni dražbi. Cena zemljišča se ocenjuje na 30 – 40 EUR za m2. Ker za nakup teh dveh parcel v
proračunu za leto 2011 ta trenutek nimamo planiranih sredstev, bo potrebno vire za nakup zagotoviti z
rebalansom. Dodatna sredstva bi se zagotovila na račun povečanja prihodkov od prodaje zemljišč
50.000 EUR in s prerazporeditvijo sredstev iz postavk 18723 – Kulturni dom Braslovče v višini 60.000
EUR in postavke 1861 – grad Žovnek v višini 30.000 EUR.
Boštjan Kragl je izrazil zadovoljstvo nad dejstvom, da se je našla rešitev za dolgoletno problematiko
na področju oskrbe z živili in težav z zagotavljanjem ustreznih prostorov za izvajanje kulturnih
dejavnosti v Braslovčah.
Brez razprave so člani občinskega sveta sprejeli naslednji:
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče soglaša z nakupom zemljišč s parcelno št. 561/2 in
parcelno št. 59/4, obe k.o. Braslovče, velikosti 3.203 m2 in pooblašča župana, da sodeluje na
javni dražbi prodaje omenjenih zemljišč in pri nadaljnjem postopku iskanja najugodnejšega
investitorja.
Glasovanje: Prisotnih 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 svetnikov, PROTI pa 0 svetnikov.
Ad 10
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Začetno obrazložitev je podal župan. Povedal je, da se je zaradi zelo velikega števila vpisanih otrok v
program predšolske vzgoje za šolsko leto 2011/2012 pojavil problem zagotovitve prostora za 40 otrok.
Ker nismo želeli, da pride do situacije, da bi teh 40 otrok ostalo na čakalni listi, smo iskali
najugodnejšo in najbolj celovito rešitev s katero bi prostorske težave v vrtcu rešili ne samo za letos
ampak še za kakšno leto več. Ob tem se je kot najugodnejša pokazala ureditev prostorov bivše občine
v objektu Braslovče 29, v okviru zavoda OŠ Braslovče. Vmes se je pojavila, kot ena izmed možnosti,
tudi podelitev koncesije zasebniku.
Ker pa se je situacija glede števila vpisanih otrok po zadnji seji komisije za sprejem otrok v vrtec, ki je
bila sklicana po tem, ko je bilo gradivo za sejo občinskega sveta že pripravljeno, spremenila, se je
pokazalo, da ureditev dodatnih prostorov v objektu Braslovče 29 ne bo potrebna. Renata Marolt, je kot
članica te komisije povedala, da se je zgodila v bistvu podobna situacija kot v preteklem letu. Po
začetnem zelo velikem številu evidenčno vpisanih novincev, precej manjše število vrnjenih podpisanih
pogodb. Razlog za to gre iskati predvsem v tem, da starši otroke evidenčno vpišejo v več vrtcev,
dejansko pa vpišejo otroka v okolju, kjer živi. Poleg tega je izpis iz vrtca Braslovče najavilo kar nekaj
staršev otrok, ki so eno leto pred vstopom v šolo, ker bodo šolo obiskovali drugje.
Nove številke so pokazale, da bi bilo v mesecu septembru potrebno zagotoviti dodaten prostor za
polovico oddelka, torej 12 otrok. Po skupnem mnenju z vodstvom vrtca bi bilo najugodneje urediti
prostor v KO Trnava. Z ureditvijo tega prostora bi bilo možno v šolskem letu 2011/2012 vpisati vse
otroke in sprejeti tudi nekaj otrok, ki se bodo vpisovali proti koncu leta in v začetku prihodnjega.
Boštjan Kragl je opozoril, da bo ob ureditvi prostora KO Trnava potrebno poiskati nov prostor za
volitve. Opozoril je še na slabo prezračevanje celotnega objekta.
Milan Šoštarič je povedal, da je ureditev dodatnega prostora v Trnavi ta trenutek najboljša rešitev, da
pa se zavedamo problematike prezračevanja, ki pa se bo celovito reševala za celoten objekt.
Ad 11
Župan je prisotne svetnike seznanil z odločbo Ustavnega sodišča v zvezi s prostorskim redom Občine
Braslovče. Povedal je, da se je Ustavno sodišče opredeljevalo le do načina objave odloka in ugotovilo,
da odlok ni bil v celoti objavljen v Uradnem listu RS in zato ne velja.
V času do seje je bil v Uradnem listu že objavljen Odlok o prostorskem redu Občine Braslovče z
vsebino in obvezno razlago.
Po obrazložitvi je bi sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep, da se na podlagi Odloka o prostorskem
redu Občine Braslovče, ki je bil sprejet na 11. seji občinskega sveta dne 06.02.2008 in objavljen
v Uradnem listu RS, št. 16/08 ter Odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-66/11-10 z dne
19.05.2011, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 43/11 objavi normativni del Prostorskega
reda občine Braslovče v Uradnem listu RS ter, da se ponovno objavi Obvezno razlago Odloka o
prostorskem redu Občine Braslovče, ki se nanaša na posamezne določbe PROB in so bila
objavljena v Uradnem listu RS št. 75/10.
Glasovanje: Prisotnih 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 svetnikov, PROTI pa 0 svetnikov.
Ad 12
Obrazložitev je podal Boštjan Kragl. Frančiška Trogar je na Občino Braslovče naslovila vlogo za
odkup zemljišča parc. št. 726/2 k.o. Braslovče, ki ima status javnega dobra in ga stranka koristi. Vlogo
je obravnaval tudi odbor za gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje in na osnovi opravljenega
ogleda sprejel sklep, da se zemljišče lahko odproda, saj občina nima interesa v zvezi z njim.
Brez razprave sta bila sprejeta naslednja sklepa:
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SKLEP 1: Občinski svet Občine Braslovče sprejme sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
parc. št. 726/2 – cesta v izmeri 62 m2, k.o. Braslovče.
Glasovanje: Prisotnih 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 svetnikov, PROTI pa 0 svetnikov.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Braslovče soglaša, da se po opravljeni cenitvi zemljišča parc.
št. 726/2, k.o. Braslovče, proda Trogar Frančiški, Rakovlje 16a, Braslovče.
Glasovanje: Prisotnih 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 svetnikov, PROTI pa 0 svetnikov.
Ad 13
Obrazložitev je podal Gregor Petrovič. Avtentična razlaga prvega odstavka 4. člena Odloka o
spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Šmatevž (Ur.l. RS št. 14/05) je bila pripravljena v
sodelovanju z UE Žalec. Sprejem te razlage nima finančnih posledic za občino , lastnikom objektov pa
bi bistveno olajšala pridobivanje uporabnih dovoljenj, saj bi le te bilo možno pridobivati posamično.
Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme avtentično razlago prvega odstavka 4. člena
Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Šmatevž (Ur.l. RS št. 14/05).
Glasovanje: Prisotnih 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 svetnikov, PROTI pa 0 svetnikov.
Ad 14
Svetnik Jani Štusej je vprašanje podal v pisni obliki.
Blaž Ramšak je podal pobudo, da se na nekatere odseke makadamskih cest na Dobrovljah, ki so bile
najbolj poškodovane ob zadnjih nalivih, navozi pesek. Opozoril je še na nekatere predele ob cestah,
kjer je zaradi visoke trave preglednost močno zmanjšana. Na teh mestih je nujna košnja trave.
Branko Ribizel je vprašal, ali se bodo občani res že septembra lahko priklopili na kanalizacijo in ali se
bo upošteval prioritetni vrstni red obnove cest, kot ga je predlagal KO Braslovče.
Milan Šoštarič je povedal, da je bila na zadnjem letaku podana prva informacija o možnosti
priključevanja na kanalizacijo. Kdaj bo do tega dejansko prišlo je ta trenutek težko reči, ker je potrebno
pridobiti uporabno dovoljenje za celotno kanalizacijo na območju vseh občin. Vsi uporabniki, ki se
bodo lahko priključevali v prvi fazi, bodo pravočasno dobili obvestilo z navodili, temu pa bo sledila
odmera komunalnega prispevka.
Boštjan Kragl je vprašal od česa bo odvisna višina komunalnega prispevka?
Simona Klokočovnik je povedala, da je višina komunalnega prispevka izračunana na podlagi neto
tlorisne površine in površine parcele. Na višino komunalnega prispevka ne vpliva število članov
gospodinjstva. Za priklop na kanalizacijo občine ne smejo več zaračunavati priključnine kot pavšala,
ampak se mora odmeriti komunalni prispevek.
Rudolf Žohar je vprašal, ali je priključitev na kanalizacijo obvezna in ali bo poleg komunalnega
prispevka potrebno plačati tudi priključek?
Simona Klokočovnik je povedala, da je priključitev na kanalizacijo obvezna in da se od leta 2007
priključek kot pavšal ne sme več zaračunavati.
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Danilo Arčan je podal odgovor glede prioritete obnove cest in sicer da bo odbor za okolje in prostor
obravnaval predloge vseh KO.
Župan se je prisotnim zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 17.35 uri.
Zapisala:
Renata Marolt
Branimir Strojanšek
ŽUPAN

