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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
11. redne seje, ki je bila dne 20.4.2016 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, Trop Bogdan, Zupanc Uroš
Opravičeno odsoten svetnik : Vasle Jure
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Branko
Cimperman, Renata Marolt, Simona Klokočovnik, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Lea Komerički – sredstva javnega obveščanja, Helena Gajšek – NO, Brane
Matko, Gorazd Furman Oman, Sabina Žolger – KO Parižlje - Topovlje.
Ad 1
Župan je vse prisotne pozdravil in ugotovil, da je na seji prisotnih 14 občinskih svetnikov in da se
seja lahko nadaljuje.
Ad 2
Na zapisnik 10. redne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil
SKLEP: Potrdi se zapisnik 10. redne seje z dne 27.1.2016.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Na zapisnik 1. dopisne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil
SKLEP: Potrdi se zapisnik 1. dopisne seje z dne 8.2.2016.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje občinskega sveta
4. Potrditev predlaganega dnevnega reda
5. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v občini
6. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – Kmetija Brinovec
7. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA14 – Žovneško
jezero
8. Poročilo NO o delu Nadzornega odbora občine Braslovče v letu 2015
9. Poročilo o opravljenem pregledu postopka izvedbe javnega razpisa za oddajo del
Gradbena in montažna dela za objekt Dom kulture Braslovče
10. Program dela Nadzornega odbora za leto 2016
11. Predlog pravilnika o sofinanciranju programov društev
12. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
13. Zaključni račun proračuna občine Braslovče za leto 2015
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14. Pobude in vprašanja svetnikov
SKLEP : Sprejme se dnevni red v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Župan je povedal, da je poročilu o izvajanju trenutnih investicij v občini priložena tabela
terminskega plana priključevanja in gradnje skupinskih priključkov po vaseh, iz katere je razvidno, v
kakšni fazi je trenutno posamezni odsek trase kanalizacije.
Franc Skok je dejal, da so investicije nazorno prikazane, vendar želijo v KO Gomilsko, da se izdela
terminski plan za izdelavo kanalizacijskega voda Kaplja vas – Kamenče in da se izdela terminski
plan za investicije znotraj KO Gomilsko do konca leta 2016.
Župan je odgovoril, da je bil izdelan razpis za gradnjo kanala Grajska vas – Kaplja vas, na katerega
so se prijavili 3 ponudniki, izbran je bil izvajalec Plima d.o.o. in tudi nov nadzornik. Delali bomo
etapno, v skladu s finančnimi zmožnostmi.
Uroš Zupanc je vprašal, kako kaže z izgradnjo krožišča v Malih Braslovčah. Župan je povedal, da
je izbran izvajalec VOC Celje d.d. in da se je projekt moral korigirati, ker niso dobili vseh soglasij
lastnikov zemljišč. Dela naj bi se začela izvajati 3. maja 2016. Avtobusna postaja ostaja na desni
strani, pri Švajgerju pa se odstrani.
Jasmina Roter Jager je vprašala, če je kaj novega v zvezi z nadaljevanjem pločnika v Letušu. Milan
Šoštarič je odgovoril, da je projekt revidiran s strani DRSC in je potrjen.
Slavko Šketa je menil, da se mora razpis za izgradnjo kanala Grajska vas – Kaplja vas, narediti za
celoten znesek vrednosti projekta in ne le za posamezne faze, lahko pa se opredeli faznost
postopka v sami dokumentaciji. Župan je odgovoril, da je pri tem projektu zagotovljena
transparentnost in preverljivost podatkov.
Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 10. seje občinskega sveta ter poročilo o
izvajanju trenutnih investicij v občini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – Kmetija Brinovec, je uvodoma
obrazložila Simona Klokočovnik, ki je podala zakonsko osnovo za sprejem odloka, vsebinsko pa je
obrazložil odlok Brane Matko, predstavnik izdelovalca podrobnega načrta. Izdelava OPPN na
kmetijskih zemljiščih je dopustna v skladu z 39. členom novele Zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 43/2011) ter z odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje št. 351-208/2012/6 z
dne 1.6.2012 o izpolnjevanju pogojev za postopek priprave OPPN na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe. S tem OPPN se načrtuje na ureditvenem območju izgradnja enega
kmetijskega objekta-hlev in več objektov za pridelavo in spravilo pridelkov, legalizacija dveh
obstoječih objektov, odstranitve, dograditve in rekonstrukcije obstoječih objektov in spremembe
namembnosti v skladu s pogoji tega OPPN-ja.
Odbor za okolje in prostor je predlog odloka obravnaval in ga potrdil. 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 Brinovec v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
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Ad 7
Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA14 – Žovneško jezero,
je uvodoma obrazložila Simona Klokočovnik, ki je podala zakonsko osnovo za sprejem odloka,
vsebinsko pa je obrazložil odlok Gorazd Furman Oman, predstavnik izdelovalca podrobnega
načrta. Sklep o začetku postopka priprave OPPN je bil objavljen v uradnem glasilu dne 15.6.2012
(Ur. l. RS, št. 45/2012). Gorazd Furman Oman je povedal, da je bilo največ težav z ARSO in
ugotavljanjem, kdo ima sklenjeno koncesijo za rabo vode na tem območju.
Območje, ki se načrtuje z OPPN je namenjeno revitalizaciji Žovneškega jezera s spremljevalnimi
dejavnostmi z namenom izkoriščanja jezera za športno-rekreacijske dejavnosti, z umestitvijo javnih
objektov športa t.i. motoričnim parkom s spremljevalnimi objekti, dodatno turistično ponudbo z
gostinskim objektom, kampom, šotoriščem, izgradnjo električne vlečnice za smučanje na vodi in
podobno ponudbo. Poleg tega območje OPPN obsega tudi vodna zemljišča na južnem delu
Žovneškega jezera, za katera je predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta, in so ta
zemljišča nujna za izvedbo vsebin OPPN.
Na podlagi sprejetega odloka bodo lahko aktivnosti glede izvajanja OPPN Žovneško jezero
potekala dalje. Najprej bo potrebno od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS pridobiti oz. opraviti
prenos stavbnega zemljišča v last občine Braslovče. Nato bo potrebno območje komunalno
opremiti, šele nato se bodo lahko pričela pridobivati gradbena dovoljenja za predvidene objekte v
območju OPPN ob izpolnjevanju vseh pogojev določenih v Zakonu o graditvi objektov.
Z uveljavitvijo tega odloka bo občina vsaj v prvi fazi – fazi prenosa stavbnega zemljišča v last
občine, imela finančne stroške za odmero zemljišča.
Odbor za okolje in prostor je predlog odloka obravnaval in ga potrdil.
Jasmina Roter Jager je vprašala, kakšne so še možnosti za turizem oz. postavitev objektov na
zemljiščih ob jezeru, ki so po statusu kmetijska zemljišča. Gorazd Furman Oman je odgovoril, da
so tu predvidena šotorišča, saj se ostalih objektov ne sme postavljati.
Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet Občine Braslovče sprejme Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje PA 14 - Žovneško jezero v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
Poročilo o delu Nadzornega odbora občine Braslovče v letu 2015, je podala predsednica NO
Helena Gajšek. Slavko Šketa je dejal, da NO v skladu s statutom ugotavlja pravilnost in zakonitost
poslovanja občinskih organov. NO je podal v poročilu tudi svoja priporočila, kar Slavko Šketa tudi
podpira. Ostale razprave ni bilo. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme poročilo NO o delu Nadzornega odbora
občine Braslovče v letu 2015.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 9
Poročilo o opravljenem pregledu postopka izvedbe javnega razpisa za oddajo del Gradbena in
montažna dela za objekt Dom kulture Braslovče, je podala predsednica NO Helena Gajšek.
Poročilo je izčrpno. Razpis je bilo potrebno ponoviti zaradi pomanjkljivosti pripravljenega
projektantskega predračuna, kar je pomenilo dodaten strošek 3.904,00 EUR za pripravo in
sodelovanje pri razpisu za plačilo storitev podjetju SIB d.o.o. Maribor. NO meni, da bi tudi
projektant moral odgovarjati za pripravo pomanjkljivega predračuna.
Župan je povedal, da občina projektantovo odgovornost kompenzira z drugimi projekti. Tudi cena
izdelave tega poročila NO je znašala čez tri tisoč EUR, kar je bil dodaten strošek.
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Slavko Šketa je vprašal, zakaj projektant ni odgovarjal in sam pokril dodatne stroške, ki jih je
povzročil. Razpis je bil objavljen junija 2014. Vrednost naročila je bila 940.715,85 EUR. Teh
sredstev ni bilo zagotovljenih v proračunu leta 2014. Julija 2014 po odpravi računskih napak v
vnesenih formulah iz projektantskega predračuna, se ugotavlja popravljena ocenjena vrednost
javnega naročila, ki znaša 998.866,16 EUR. Avgusta 2014 je bilo izdano obvestilo, da je postopek
nedokončan, oz. da je postopek dodelitve razglašen za neuspešnega in se ponovno objavi razpis z
ocenjeno vrednostjo 999.000,00 EUR. Oktobra 2014 je bil izbran kot najugodnejši ponudnik KM
Inštalacije d.o.o., Škofja vas, s katerim je bila podpisana gradbena pogodba. Vrednost del je
961.597,79 EUR. V letu 2015 sta bila sklenjena dva aneksa h gradbeni pogodbi, skupna vrednost
izvedbenih del pa znaša 996.597,58 EUR. Skupno je bilo za novogradnjo v proračunu namenjeno
v letih 2014 in 2015 – 709.900,00 EUR. Izvedba del pa je znašala 996.597,58 EUR.
Na 7. dopisni seji OS 2014, so svetniki sprejeli spremembo načrta razvojnih programov 2014-2017.
S to spremembo se je dodal za leto 2015 znesek v višini 800.400,00 EUR za dokončanje projekta
večnamenski objekt Braslovče. Nov znesek za leto 2015 je tako znašal 997.333,00 EUR. Slavko
Šketa meni, da se sprememba NRP ne bi smela sprejemati na dopisni seji, saj gre za finančne
obveznosti občine in bi morala biti sklicana redna seja OS. Ker NO ni videl, da v proračunu ni bilo
kritja oz. zagotovljenih sredstev za investicijo, poročila NO ne sprejema.
Uroš Zupanc je dejal, da ga moti, da se narobe planira. Ker smo dali toliko denarja v Dom kulture,
ga je zmanjkalo za izgradnjo kanalizacije. Zanima ga, ali lahko občina odkupi terjatve. Barbara
Florjan Jelen je odgovorila, da je odkup terjatev možen in v skladu z obstoječo zakonodajo, zato ne
gre za nobene kršitve.
Franc Skok je predlagal, da NO še enkrat pregleda dokumentacijo. Župan je vprašal predsednico
NO ali je potrebno še kaj raziskati. Predsednica NO je odgovorila, da lahko še enkrat pregledajo
sredstva za izvedbo projekta. Pri svojem delu so gledali veljavni proračun in izplačila v letu 2015.
Slavko Šketa je ponovno poudaril, da brez kritja v proračunu ne bi smeli iti v razpis in da je bil
razpis nezakonito izveden. Župan je odgovoril, da je bil projekt izpeljan v dobri veri in da se
finančna sredstva niso nenamensko trošila.
Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme poročilo NO o opravljenem pregledu
postopka izvedbe javnega razpisa za oddajo del Gradbena in montažna dela za objekt Dom
kulture Braslovče.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 11 in PROTI 3 svetniki.
Ad 10
Program dela Nadzornega odbora za leto 2016 je predstavila predsednica NO Helena Gajšek.
Aleksander Jelen je predlagal, da NO opravi nadzor OŠ Braslovče in vrtca Braslovče še za
obdobje od 2012 do 2015. Predsednica NO je povedala, da je bil nadzor nad OŠ Braslovče že
opravljen v letu 2013, zato je g. Jelen predlagal, da se pregleda finančno stanje vrtca in OŠ
Braslovče od leta 2014 do 2015.
Slavko Šketa je vprašal, ali mora javni zavod – OŠ in vrtec poročati Občinskemu svetu o svojem
finančnem stanju. Župan je dejal, da OŠ še ni sprejela poročila za lansko leto, niti plana za letošnje
leto, zato tudi nismo tega obravnavali na OS. Josip Ivanovič je dejal, da prihaja do zavajanj na
svetu zavoda s strani vodstva zavoda.
Barbara Florjan Jelen je pojasnila, da 99. člen zakona o javnih financah določa, da morajo posredni
uporabniki občinskega proračuna predložiti letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami
županu najpozneje do 28. februarja tekočega leta. Letna poročila skladov in agencij, katerih
ustanovitelj je občina, mora župan predložiti tudi občinskemu svetu.
Jasmina Roter Jager je povedala, da je tudi odbor za družbene dejavnosti sprejel sklep, da
ravnateljica OŠ Braslovče poda poročilo o delu OŠ in plan dela OŠ na odboru in nato še na
Občinskem svetu. Strinja se, da se opravi nadzor nad vrtcem in OŠ Braslovče od leta 2014 do
2015. Sprejet je bil
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SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme program dela Nadzornega odbora za leto
2016.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 11
Predlog pravilnika o sofinanciranju programov društev je obrazložila Renata Marolt. Po tem
pravilniku se bodo sofinancirala tista društva in organizacije, ki se ne sofinancirajo po pravilih za
sofinanciranje športnih in kulturnih društev. Pravilnik opredeljuje aktivnosti, ki se lahko
sofinancirajo, način dodeljevanja sredstev ter merila za vrednotenje aktivnosti in programov
društev. Odbor za družbene dejavnosti je potrdil predlog pravilnika.
Slavko Šketa je vprašal, ali je bil narejen preizkus točkovanja. Renata Marolt je povedala, da se
pomnoži skupno število točk s številom točk, po merilih, ki so priloga pravilnika.
Franc Skok je predlagal, da se do naslednje seje pripravi poročilo, koliko je predvidenih sredstev v
proračunu za leto 2016, v ta namen. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme pravilnik o sofinanciranju programov
društev v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 12
Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu, je obrazložila Renata Marolt. Dom
Nine Pokorn zagotavlja pomoč na domu kot javno službo na območju občine Braslovče, za 15
uporabnikov in porabi za to 91 ur. Ker je delež stroškov za posamezno občino odvisen od števila
uporabnikov, odpade na občino Braslovče nekaj manj kot 10% stroškov. Končna cena je v
odvisnosti od števila opravljenih ur in števila uporabnikov, od občine do občine različna. V občini
Braslovče oskrbovalke opravijo povprečno 6 ur/uporabnika. Do bistvenega povišanja prihaja v
predlogu cene za ure, opravljene na nedeljo, praznike ali dela proste dni. V skladu z zakonom
mora občina k ceni ure storitve pomoč na domu prispevati subvencijo najmanj v višini 50 %
stroškov storitve izračunanih po metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev brez
stroškov strokovne priprave, ki jih občine pokrivajo v celoti. Predlagano spremembo cene je
obravnaval tudi odbor za družbene dejavnosti in jo potrdil. Sprejet je bil
SKLEP 1 : Občinski svet občine Braslovče soglaša s subvencijo občine v višini 60 % cene
ure pomoči družini na domu.
SKLEP 2 : Občinski svet občine Braslovče daje soglasje k ceni ure socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu v višini 17,54 EUR za delovni dan, oziroma v višini 21,00
EUR za delo ob nedeljah in 21,69 EUR za delo ob državnih praznikih in dela prostih dnevih,
od 1.5.2016 dalje.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 13
Zaključni račun proračuna občine Braslovče za leto 2015 je na kratko obrazložil župan. Realizacija
na strani prihodkov je letos glede na lansko leto višja za 19,1 odstotne točke in je glede na plan
realizirana z indeksom 92,6. Realizirani odhodki pa so v primerjavi z načrtovanimi odhodki v
proračunu realizirani z indeksom 91,2. Barbara Florjan Jelen je dodala, da je bil predlog
zaključnega računa za leto 2015 že posredovan na Ministrstvo za finance, v skladu z zakonodajo.
Brez razprave je bil sprejet
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SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Zaključni račun proračuna občine
Braslovče za leto 2015.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 14
Sledile so pobude in vprašanja.
Franc Skok in Slavko Šketa sta dala pismena vprašanja oz. pobude.
Župan je povedal, da bodo v KZ Braslovče preuredili zgornje prostore v manjša stanovanja,
predvidoma 8 stanovanj, do konca leta 2016, kar bo lahko rešilo nekaj stanovanjskih problemov
naših občanov. Občina bo pomagala s subvencijami najemnin.
Uroš Zupanc je dejal, da JKP Žalec pošilja dopise občanom glede obveznosti priključevanja na
kanalizacijo, vendar se nekateri občani ne morejo priključiti, ker nimajo zgrajenega jaška, zato
predlaga, da se zadeve uskladijo med JKP in občino, da ne bo prihajalo do nesporazumov. Milan
Šoštarič je pojasnil, da je res JKP Žalec pošiljal dopise vsepovprek, zato je prihajalo tudi do napak.
Nekateri občani se nočejo priključiti, čeprav imajo možnost in zgrajene jaške. Se pa opaža večji
interes po priključevanju na kanalizacijo in tudi plačila občanov so bolj pogosta kot v preteklosti.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 19.00 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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