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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
4. redne seje, ki je bila dne 28.1.2015 s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine
Braslovče.
Prisotni svetniki: Cokan Danijel, Derča Iztok, Hribernik Andrej, Ivanovič Josip, Punčoh
Nika, Ribizel Branko, Roter Jager Jasmina, Skok Franc, Šketa Slavko, Štusej Janez,
Tajnšek Danica, Trop Bogdan, Vasle Jure, Zupanc Uroš
Opravičeno odsoten svetnik : Jelen Aleksander
Občinska uprava: ţupan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen,
Simona Klokočovnik, Renata Marolt, Branko Cimperman, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Tone Tavčar, Ksenija Rozman, Špela Oţir – sredstva javnega
obveščanja, Helena Gajšek – NO, dr. Mojca Furman Oman – Urbanisti d.o.o., Martin
Tkavc – KO Pariţlje, Drča Vinko – KO Gomilsko, Veler Ratko – KO Trnava, Kralj Franc –
KZD Ţovnek, Jerneja Kolar in Korun Irena – prosvetno društvo Braslovče
Ad 1
Ţupan je vse prisotne pozdravil in ugotovil, da je na seji prisotnih 14 občinskih svetnikov in
da se seja lahko nadaljuje.
Ad 2
Na zapisnik 3. redne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 3. redne seje z dne 17.12.2014.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Ţupan je predlagal, da se iz dnevnega reda umakne točka 6 – 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), ker se oba odloka še usklajujeta v občini Ţalec, zato se bo počakalo, da ju
sprejme ta občina, saj morata biti oba odloka sprejeta v enakem besedilu v vseh šestih
občinah. Svetniki so se s predlogom ţupana strinjali.
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v občini
5. Spremembe in dopolnitve prostorskega reda Občine Braslovče (US)
6. Predlog proračuna občine Braslovče za leto 2015- druga obravnava
7. Pobude in vprašanja svetnikov
Sprejet je bil naslednji
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SKLEP: Sprejme se predlagani dnevni red.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
Ţupan je prisotne svetnike seznanil z geslom za dostop na brezţični internet, ki se glasi :
braslovce!obc123.
Na poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje oz. poročilo o izvajanju trenutnih investicij v
občini, je imel pripombe oz. vprašanja Slavko Šketa in sicer glede točke 1.3 (primarni
kanal 6. javni razpis - odcep kanal Pariţlje – Preserje – Male Braslovče, točke 3.1, 3.2
(kanalizacija Letuš – desni in levi breg), točke 4.2. (kanal na odseku Grajska vas –
Gomilsko – Šmatevţ – Glinje) in točke 7. OPPN Trnava – obrtna cona I. faza. Na njegova
vprašanja je podal odgovore z dodatno obrazloţitvijo Milan Šoštarič.
Slavko Šketa je tudi predlagal, da se večnamenski objekt, ki se sedaj omenja kot Kulturni
dom Braslovče, poimenuje kot »Dom kulture«, da ne bo prihajalo do nesporazuma, za
kateri objekt gre, saj imamo ţe kulturni dom Braslovče, ki pa ni več v tej funkciji.
Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 3. seje občinskega sveta ter
poročilo o izvajanju trenutnih investicij v občini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Celoten postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskega reda Občine
Braslovče (US), ki se je začel v začetku leta 2013, je obrazloţila Simona Klokočovnik, ki
je povedala, da je razlog za sprejem tega odloka odločba Ustavnega sodišča RS z dne
5.7.2012, s katero so bili določeni deli PRO odpravljeni in zaradi katere na določenih delih
oz. parcelah ne velja noben prostorski akt. Predmet teh sprememb in dopolnitev PRO so
območja oz. pobude, za katera leta 2008 niso bila v celoti pridobljena pozitivna mnenja
nosilcev urejanja prostora – takratnega MOP in MKGP. SD – PRO se je izvedel tako, da
so se pridobila mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora zgolj za območja, ki so bila
odpravljena z odločbo Ustavnega sodišča RS ter da so se popravili zgolj posamezni izseki
iz grafičnih načrtov kartografskega dela PRO ali posamezni deli besedila PRO. Vsa
podrobnejša obrazloţitev postopka je opisana v prilogi – povzetek za javnost. Pridobljena
so bila vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora, s tem pa so izpolnjene vse
zakonske zahteve za sprejem odloka na občinskem svetu. Rezultat : 45 pobud je bilo
odpravljenih, 23 pobud pozitivno rešenih in 17 pobud umaknjenih.
Dr. Mojca Furman Oman je dodala, da je izdelovalec navedenega odloka podjetje
Urbanisti d.o.o. iz Celja, ki je bil tudi izdelovalec PRO iz leta 2008.
V razpravi je Jure Vasle vprašal, ali lahko lastniki zemljišč, katerim so bile pobude
zavrnjene, zahtevajo odškodnino. Ţupan je odgovoril, da je bil v zvezi s prostorskim
redom postavljen en odškodninski zahtevek zoper občino, ki je še v teku pred Okroţnim
sodiščem v Celju.
Slavko Šketa je dejal, da gre za veliko izločenih parcel, kar bo povzročilo nezadovoljstvo
med občani. V nekaterih primerih gre za legalizacijo ţe zgrajenih objektov. So pa tudi
parcele na poplavnem področju, kjer je lastnik dobil gradbeno dovoljenje, sedaj pa hoče
imeti proti poplavno zaščito. Morda bi morala občina sprejeti moratorij za to območje ?
Dr. Mojca Furman Oman je odgovorila, da je Ustavno sodišče RS opredelilo kot sporne
tiste parcele, za katere ni bilo pridobljenih pozitivnih mnenj vseh ministrstev, zato je toliko
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pobud zavrnjenih. Objekti z izdanim gradbenim dovoljenjem so imeli prednost pri
legalizaciji objektov. Tudi ARSO je bil stranka v postopku sprememb in dopolnitev PRO,
vendar te moţnosti ni izkoristil, saj se ni odzval na zahtevo občine po izdaji soglasja k
spremembam PRO. V primeru molka organa se šteje, da je organ izdal pozitivno mnenje.
Povedala je še, da obstoječa zakonodaja ne dopušča gradnje objektov na poplavnem
območju.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah prostorskega reda občine Braslovče v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Predlog proračuna za leto 2015 je na kratko povzel ţupan. V gradivu so svetniki dobili
seznam vseh pripomb, zbranih v času javne obravnave, s strani delovnih teles in krajevnih
odborov. V skladu z 92. členom poslovnika OS lahko člani OS vloţijo pri ţupanu
amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo sveta. Pravočasno sta bila vloţena
dva amandmaja, ki ju je vloţil svetnik Franc Skok, priporočeno po pošti 24.1.2015. Slavko
Šketa pa je dne 26.1.2015 (v ponedeljek) prinesel osebno svoj amandma ţupanu. Ker je
bil ta amandma vloţen prepozno, se zavrţe. Svetniki so dobili na mizo vse tri amandmaje
z obrazloţitvijo in predlog ţupana glede vseh amandmajev. Glasovanje se izvede o
vsakem amandmaju posebej.
Franc Skok je v prvem amandmaju predlagal, da se povečajo sredstva na kontu 07334 za
8.000 EUR, zaradi vse večjih potreb po pomoči gasilcev ob naravnih in drugih nesrečah in
zmanjšajo sredstva za 8.000 EUR na področju kulture, športa in nevladnih organizacij ter
gradu Ţovnek. Ţupan meni, da je odvzeti sredstva kulturi, športu in nevladnim
organizacijam nekulturno, nehumano in nečloveško. Franc Skok pa je mnenja, da je tudi
jemanje gasilcem nečloveško in se ne strinja z obrazloţitvijo, ki jo je podal ţupan.
V drugem amandmaju je Franc Skok predlagal, da se povečajo sredstva na prostorskem
planiranju, komunalni dejavnosti in hidrantnem omreţju ter zmanjšajo sredstva na oskrbi z
vodo in investicijskem vzdrţevanju javne infrastrukture.
Slavko Šketa je menil, da je vloţil svoj amandma pravočasno, saj če je zadnji dan roka
nedelja, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika. Ţupan je odgovoril, da je
zakon in poslovnik jasen : amandma se lahko vloţi najkasneje tri dni pred sejo sveta (in
ne tretji dan pred sejo).
Andrej Hribernik je dejal, da bo glasoval proti prvemu amandmaju svetnika Skoka, kljub
temu, da je osebno gasilec, saj se ne more vzeti sredstva kulturni dediščini in kulturi.
Ţupan je dal na glasovanje predlog sklepa :
Amandma št. 1 se ne upošteva. Če se bo med letom pojavila kakšna nepredvidena
potreba oz. moţnost, se bo dodatno umestilo več sredstev za delovanje gasilcev z
rebalansom proračuna, da se nadomesti izpad sredstev za nabavo osebne zaščitne
opreme.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 7 in PROTI 7 svetnikov.
Amandma št. 1 ni sprejet.
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Ţupan je dal na glasovanje predlog sklepa :
Amandma št. 2 se upošteva, saj so v predlogu na kontu 16570 predvidena sredstva za
obnovo hidrantov, se pa ne upošteva premeščanje sredstev, saj se lahko znotraj postavke
prerazporedi kadarkoli med letom brez rebalansa.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 8 in PROTI 6 svetnikov.
Amandma št. 2 je sprejet.
Ţupan je nato ţelel, da se glasuje o usklajenem proračunu, vendar so nekateri svetniki
ţeleli še razpravo. Slavko Šketa je prosil, da se seja prekine za 15 minut. ZA prekinitev
seje je glasovalo 12 svetnikov, PROTI pa 2 svetnika. Ţupan je sejo prekinil ob 18.15 uri.
Seja se je nadaljevala ob 18.30 uri. Prisotnih je bilo 14 svetnikov.
Ţupan je povedal, da v skladu s 94. členom poslovnika po končanem glasovanju o
amandmajih ţupan ugotovi kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun medsebojno
usklajen. Če je proračun usklajen, svet glasuje o njem v celoti. O predlogu uskladitve ni
razprave. Ugotavlja se, da prvi amandma ni bil sprejet, drugi amandma je bil sprejet.
Ţupan je dal na glasovanje predlog uskladitve .
ZA je glasovalo 14 svetnikov in PROTI 0 svetnikov.
Nato je bi sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o proračunu občine
Braslovče za leto 2015.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Sledile so pobude in vprašanja.
Pisne pobude in vprašanja so podali svetniki: Slavko Šketa, Josip Ivanovič in Nika
Punčoh.
Jure Vasle se je zahvalil za čiščenje Trnavce, vendar bi ţelel, da se ob sečnji dreves
odstranijo tudi štori.
Bogdan Trop je ponovno omenil, da je treba pregledati reţim električne napeljave v
Letušu, kjer luči svetijo po ves dan, zato prosi, da se to čim prej uredi. Predlaga, da
komisija za normativne akte pregleda poslovnik OS in ga novelira, če je potrebno, saj
meni, da vodenje seje ne poteka najboljše. Predlaga tudi, da občina aktivno pristopi k
reševanju prometne varnosti na mostu v Letušu, skupaj z Direkcijo za ceste.
Slavko Šketa ni dobil popolnih odgovorov na svoja vprašanja s prejšnje seje, zato prosi za
dopolnitev : pregled fekalne kanalizacije, pregled meteorne kanalizacije in projektna
dokumentacija. Motijo podatki, ko se v posameznih gradivih spreminjajo nazivi ali faza
projekta, zato ţeli popolne informacije. Sprašuje tudi, ali je bila komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja obveščena s strani ţupana, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno. Odgovor je bil, da je komisija izdala ţupanu odločbo o nastopu mandata in o
poklicnem opravljanju njegove funkcije.
Iztok Derča je ţelel, da se izvajalca del NIVO d.d. pozove, da odstrani viške vej na reki
Reki, opozoril je tudi na posedanje ceste v Grajski vasi. Glede predvidene prodaje
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občinskega premoţenja v proračunu, pa je dejal, da se mora preveriti, če je smiselno, da
se neka parcela proda, v primeru gradnje kanalizacije, pa bi morali dobiti sluţnost ali celo
plačati odškodnino lastniku zemljišča.
Franc Skok je ţelel, da se do naslednje seje izdajo vse manjkajoče odločbe za priključitev
na kanalizacijo in naj se izvede prisilna priključitev občanov na kanalizacijo preko
inšpekcijskih sluţb.
Jasmina Roter Jager je ţelela, da se čim prej ustanovi projektna skupina za črpanje EU
sredstev, saj bi morali biti projekti pripravljeni do maja 2015. Meni, da je potrebno sprejeti
tudi strategijo turizma, vključno s kulturo, v občini. Strinja se, da je prometna infrastruktura
pereč problem v naši občini, zato bi bilo dobro, da se sprejme nek pravilnik, ki bi določal
prioritete in terminski načrt sanacij na posameznih območjih občine.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeleţbo in sejo zaključil ob 18.55 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
ţupan

SKLEP K TOČKI 12 : 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.

5

