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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
3. redne seje, ki je bila dne 17.12.2014 s pričetkom ob 16.00 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, Šketa Slavko, Štusej
Janez, Tajnšek Danica, Trop Bogdan, Vasle Jure, Zupanc Uroš
Opravičeno odsoten svetnik : Skok Franc
Občinska uprava: ţupan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen,
Simona Klokočovnik, Renata Marolt, Branko Cimperman, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Tone Tavčar, Ksenija Rozman – sredstva javnega obveščanja, Helena
Gajšek in Zora Groznik – NO, Bogomir Andoljšek in Boštjan Kragl – SD, odvetnik Marko
Savinek, direktor RA Savinja Stojan Praprotnik
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 2. redne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 2. redne seje z dne 19.11.2014.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Ţupan je predlagal, da se na dnevni red uvrsti kot dodatna 11. točka : Cenik pogrebnih in
pokopaliških storitev v občini Braslovče, s čimer so se vsi prisotni svetniki strinjali. Cenik
so dobili svetniki na mizo.
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Predlog Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega
komunalnega podjetja Ţalec d.o.o. (prva obravnava) in predlog Odloka o
ustanovitvi Sveta ustanoviteljev JKP Ţalec d.o.o. (prva obravnava)
6. Informacija o evropskih skladih in evropskih projektih v obdobju 2014/2020
7. Ustavitev postopkov manjših širitev območij stavbnih zemljišč po sodbi Ustavnega
sodišča RS
8. Obvestilo o sklepu o začasnem financiranju proračuna občine Braslovče za leto
2015
9. Predlog proračuna občine Braslovče za leto 2015- splošna razprava
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10. Informacija o imenovanju podţupana(-nje) občine Braslovče
11. Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev v občini Braslovče
12. Pobuda svetnika Franca Skoka – sprememba začetka sej OS
13. Pobude in vprašanja svetnikov
Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Sprejme se predlagani dnevni red.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
Na poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje oz. poročilo o izvajanju trenutnih investicij v
občini, je imel pripombo Slavko Šketa, ki je predlagal, da se v poročilu podrobneje in bolj
eksaktno navajajo podatki o posameznih investicijah (v kakšni fazi so, kdaj so bili projekti
naročeni, kdo je izvajalec in podobno). Aleksander Jelen pa je vprašal, ali je soglasje
lastnika zemljišča za gradnjo kanala na odseku Kaplja vas – Grajska vas, ţe pridobljeno.
Milan Šoštarič je odgovoril, da je soglasje ţe dano. Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 2. 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
Odvetnik Marko Savinek je pripravil oba 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., ki na novo urejata ustanoviteljske pravice občin, v skladu
z zakonom o gospodarskih javnih sluţbah, zakonom o gospodarskih druţbah ter zakonom
o lokalni samoupravi. Pobuda za spremembo odlokov je bilo mnenje Komisije za
preprečevanje korupcije o nezdruţljivosti funkcije ţupanov s članstvom v skupščini
gospodarske druţbe JKP Ţalec d.o.o., saj gre po njihovem mnenju v primeru skupščine
JKP Ţalec d.o.o., ki jo sestavljajo ţupani ustanoviteljic, za organ, ki ne izvaja le
ustanoviteljskih upravičenj, temveč gre dejansko za organ, ki izvršuje tudi dejavnosti
upravljanja javnega podjetja JKP Ţalec d.o.o. Komisija pa ni pojasnila, kaj so
ustanoviteljske pravice in kaj je upravljanje, tudi sodne prakse še ni na tem področju.
Zakon o lokalni samoupravi določa v 61. členu, da za izvrševanje ustanoviteljskih pravic
občin v skladu z aktom o ustanovitvi javnega podjetja, občinski sveti udeleţenih občin
ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo ţupani. Akt o ustanovitvi skupnega organa mora
določati njegove naloge, organizacijo dela in način sprejemanja odločitev, financiranje in
delitev stroškov med občinami. Podobno ureditev aktov sta sprejeli tudi občini Celje in
Velenje. Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Predlog Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega
komunalnega podjetja Žalec d.o.o., se posreduje v 15. dnevno javno obravnavo.
Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev JKP Žalec d.o.o., se posreduje v
15. dnevno javno obravnavo.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
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Ad 6
Direktor RA Savinja Stojan Praprotnik je svetnike seznanil z dokumenti za črpanje
sredstev iz EU skladov v finančni perspektivi 2014-2020, regionalnim razvojnim
programom, kohezijskim skladom, evropskim skladom za regionalni razvoj, evropskim
socialnim skladom. Slovenija je razdeljena na dve kohezijski regiji – manj razvito vzhodno
in bolj razvito zahodno regijo. V obdobju 2014-2020 bo Slovenija upravičena do 3,255
milijard EUR v sklopu skladov kohezijske politike EU. Vsa dokumentacija bo morala biti
vnaprej pripravljena, če se bomo ţeleli prijaviti na razpise teh skladov.
Janez Štusej je vprašal, ali je moţno, da bi usluţbenec iz RA Savinja prišel občasno na
občino Braslovče in svetoval občanom, podjetnikom, kako pridobiti sredstva. Odgovor je
bil, da bodo poskušali uvesti mesečne predstavitve tudi na občini, ţe sedaj pa so na voljo
vsem podjetnikom, ki jim nudijo pomoč pri razpisih.
Slavko Šketa je dejal, da je regionalni razvojni program potrjen, vendar ni nikjer zasledil
izgradnje kanalizacije Glinje – Kamenče, ni energetske sanacije objektov, ni
rekonstrukcije lokalnih cest, tudi na področju kulturne dediščine ni zajet grad Ţovnek ali pa
dokončanje izgradnje kulturne dvorane in knjiţnice v Braslovčah. Sprašuje, ali se lahko ta
program še dopolni. Odgovor je bil, da operativni program Slovenije NI konkreten, je le
nabor 12 prednostnih osi. Šole, kulturni objekti, športni objekti se ne bodo financirali iz teh
programov. Slavko Šketa je dejal, da je v sosednji občini v tem programu zajet tudi
kulturni dom in lokalne ceste, v Braslovčah pa tega ni. Stojan Praprotnik je odgovoril, da
se bo pripravil dogovor za razvoj regij, kamor se bodo umeščale nove zadeve.
Jasmina Roter Jager je vprašala, kdaj bo ta dogovor. Odgovor je bil, da bo do meseca
maja vse pripravljeno. Projekti iz programa »leader« stojijo od leta 2012, pripravlja se
nacionalna strategija, šele nato pa se bo delalo na lokalni ravni.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme informacijo o evropskih skladih in
evropskih projektih v obdobju 2014/2020.
Ad 7
Točko je obrazloţila Simona Klokočovnik. Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-43/13-19,
objavljeno v Ur.listu RS št. 76/14, z dne 24.10.2014, odločilo, da je 29. člen Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS št. 57/12,
109/12), v neskladju z ustavo ter prepovedalo izpeljavo postopkov za pripravo in sprejem
sklepov o manjši širitvi območja stavbnih zemljišč po tem členu do 1.1.2015, ko moţnost
izpeljave teh postopkov ugasne po samem zakonu.
Na podlagi sprejete spremembe Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.list RS št.
109/2012), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je lahko občina najpozneje do 1.1.2015
izjemoma dopustila manjšo širitev območja stavbnih zemljišč zaradi gradnje posamičnih
objektov, ki predstavlja funkcionalno zaokroţitev obstoječe pozidave, namenjene
opravljanju industrijskih, proizvodnih, kmetijskih, storitvenih, obrtnih, turističnih ali športnih
dejavnosti, če so za to izpolnjeni določeni pogoji. Občinski svet občine Braslovče je na
svoji 20. redni seji dne 17.4.2013, sprejel dva sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč : v
k.o. Orla vas in v k.o. Grajska vas. Prvi predlagatelj širitve stavbnih zemljišč je bilo
podjetje FIŠ d.o.o., Šentrupert 6, 3303 Gomilsko, drugi predlagatelj širitve stavbnih
zemljišč pa je bila kmetija Drča Uroš, Grajska vas 18, 3303 Gomilsko.
Glede na poziv Ministrstva za infrastrukturo in prostor občinam, z dne 3.12.2014, da
ustavimo postopke za pripravo in sprejem sklepov o manjši širitvi območij stavbnih
zemljišč in sprejeto odločbo Ustavnega sodišča RS, predlagamo, da Občinski svet občine
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Braslovče sprejme predlagana sklepa. Gre za edina primera, ostalih podobnih primerov v
občini ni. Sprejeta sta bila naslednja sklepa :
SKLEP 1 : Občinski svet občine Braslovče na podlagi odločbe Ustavnega sodišča
RS št. U-I-43/13-19, objavljeno v Ur.listu RS št. 76/14, dokončno ustavlja postopek
širitve območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč parc.št. 455/4, 456/5 in del 456/3
k.o. Orla vas.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
SKLEP 2 : Občinski svet občine Braslovče na podlagi odločbe Ustavnega sodišča
RS št. U-I-43/13-19, objavljeno v Ur.listu RS št. 76/14, dokončno ustavlja postopek
širitve območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč parc.št. 575, 576/1, 578/2, 581,
580, 579, 576/2 k.o. Grajska vas.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
Barbara Florjan Jelen je obrazloţila sklep o začasnem financiranju občine Braslovče v
obdobju januar – marec 2015. Podlaga za sprejem sklepa je 33. člen zakona o javnih
financah. Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Sklep se objavi v
Ur.listu RS in se uporablja od 1.1.2015 dalje. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme obvestilo o sklepu o začasnem
financiranju proračuna občine Braslovče za leto 2015.
Ad 9
Predlog proračuna občine Braslovče za leto 2015 je najprej obrazloţil ţupan, podrobneje
pa Barbara Florjan Jelen. Skupaj bodo prihodki proračuna znašali 5.406.516 EUR,
odhodki pa 6.052.494 EUR. Za kritje preseţkov odhodkov nad prihodki se občina lahko
zadolţi do 500.000 EUR in sicer zaradi dokončanja kulturne dvorane in knjiţnice v
Braslovčah.
V razpravi je Janez Štusej dejal, da je predlog proračuna tehnično brezhiben. Imel pa je
vprašanje glede kanalizacije, malih čistilnih naprav in nogometnega igrišča v Trnavi, ki je
zaradi gradnje obrtne cone in postavitve trafo postaje na igrišču, sedaj skoraj neuporabno
oz. nefunkcionalno. Meni tudi, da bi morali več sredstev nameniti izdaji lokalnega
časopisa, saj je sedanji informator zelo skop glede informacij oz. dogajanja v občini
Braslovče. Potrebno bi bilo razmisliti tudi o tem, kako trţiti grad Ţovnek.
Uroš Zupanc je mnenja, da je premalo sredstev namenjenih za kanalizacijo. Zanima ga
tudi postavka vzdrţevanje športnih objektov (objekt DTV Partizan in investicije v njem).
Iztok Derča sprašuje kaj je s kanalizacijo Kaplja vas – Grajska vas in s kanalom Grajska
vas – Gomilsko – Šmatevţ. Meni, da v grad Ţovnek ni potrebno vlagati sredstev in
sprašuje, zakaj potrebujemo športni park Braslovče.
Jure Vasle meni, da se nekateri projekti v občini nadaljujejo ţe več let in da občina nima
jasne vizije glede kmetijstva, turizma, šolstva. Sprašuje se, kaj sploh ţelimo. Proračunska
postavka za kazni in odškodnine se mu zdi zelo visoka. Če so sredstva v proračunu
planirana za nek projekt, naj se zadeve tudi izpeljejo do konca.
Slavko Šketa je dejal, da je manj prihodkov planiranih, da prihodek s strani NUSZ pada,
da pada tudi prodaja stavbnih zemljišč. Ustavil se je na vseh postavkah (vzdrţevanje cest,
varovanje okolja, subvencioniranje malih čistilnih naprav, komunalno opremljanje zemljišč,
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načrt razvojnih programov, upravljanje stanovanj, kulturna dediščina – grad Ţovnek
večnamenski objekt Jagros, energetska sanacija objektov v občini, pokopališča dejavnost
– vzdrţevanje mrliških veţic, kanalizacija, širitev OŠ Braslovče….)
Bogdan Trop je dejal, da so kapitalski prihodki od prodaje premoţenja smelo pripravljeni,
vendar je vprašanje, če bodo realizirani. Če ni denarja, moramo investirati v najnujnejše.
Za grad Ţovnek je potrebno najti neko vsebino, ki bi se prodajala. Večnamenski objekt v
Braslovčah je sicer potreben, vendar je po njegovem mnenju prioriteta izgradnja
kanalizacije. Meni tudi, da bi morali imeti krajevni odbori večje pristojnosti in več denarja
na razpolago.
Ţupan je v skladu s 37. členom poslovnika občinskega sveta, sejo prekinil po dveh urah
neprekinjenega dela za 15 minut. Seja se je nadaljevala ob 18.35 uri.
Tu je sejo zapustila Jasmina Roter Jager. Prisotnih je bilo 13 občinskih svetnikov.
Odgovore na prejšnja vprašanja svetnikov in pojasnila glede predloga proračuna sta
podala ţupan in Milan Šoštarič.
Ob 19.00 uri je sejo zapustil Danijel Cokan. Prisotnih je bilo 12 občinskih svetnikov.
Slavko Šketa je predlagal, da se v skladu z 89. členom poslovnika občinskega sveta, ki
določa, da če svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno razpravo, naloţi
ţupanu, da v roku 7 dni predloţi svetu popravljen predlog proračuna z obrazloţitvijo, kako
so stališča in predlogi sveta v njem upoštevani.
Ţupan je dal na glasovanje predlog svetnika Slavka Šketa.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 5 in PROTI 7 svetnikov.
Ţupan je nato v skladu z 90. členom poslovnika dal na glasovanje naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče daje predlog proračuna občine Braslovče
za leto 2015 v 25. dnevno javno razpravo.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 7 in PROTI 5 svetnikov.
Ad 10
Ţupan je prisotne svetnike seznanil, da je v skladu s prvim odstavkom 33. a člena zakona
o lokalni samoupravi imenoval za podţupanjo občine Braslovče Danico Tajnšek, ki bo
funkcijo opravljala nepoklicno in v skladu z nalogami, za katere jo bo iz svojih pristojnosti
pooblastil ţupan. Podţupanja bo prisotna na sejah krajevnih odborov. Danica Tajnšek se
je zahvalila za zaupanje ţupanu in dejala, da si ţeli dobrega, korektnega in iskrenega
sodelovanja s svetniki, za skupno dobro vseh občanov.
Ad 11
Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev v občini Braslovče je obrazloţil Branko
Cimperman, ki je dejal, da je bilo zadnje zvišanje cen v letu 2008. Upoštevajoč povprečno
stopnjo inflacije (2,08 %), pa se predlaga povišanje cen teh storitev. Gre za aţuriranje
cenika. V razpravi sta svetnika Zupanc in Jelen dejala, da ne bosta podprla povišanja cen.
Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme cenik pogrebnih in pokopaliških
storitev v občini Braslovče, ki bo začel veljati 1.1.2015.
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Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 8 in PROTI 4 svetniki.
Ad 12
Pobudo svetnika Franca Skoka, da se spremeni začetek sej OS na 17.00 uro, je dal
ţupan na glasovanje. Sprejet je bil
SKLEP : Seje Občinskega sveta občine Braslovče se bodo sklicevale ob 17.00 uri.
Glasovanje: Prisotno 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 13
Sledile so pobude in vprašanja.
Pismene pobude in vprašanja so podali svetniki: Slavko Šketa, Iztok Derča in Aleksander
Jelen.
V zvezi z odgovori na pobude in vprašanja s prejšnje seje, sta svetnika Ivanovič in Trop
dejala, da je pri vsaki točki napisano »vse je odvisno od razpoloţljivih finančnih
moţnosti«. Trop je ponovno omenil, da je treba pregledati reţim električne napeljave v
Letušu, kjer luči svetijo po ves dan, saj je to neracionalno obnašanje. Dodal je še, da bi se
tudi naselje Letuš rado videlo v postavkah proračuna, saj ga sedaj ni nikjer zaslediti ( npr.
kanalizacija, prometna varnost). Meni, da bi proračun moral zagotavljati uravnoteţenost
tudi po naseljih v občini.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeleţbo in sejo zaključil ob 19.45 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
ţupan
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