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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
23. redne seje, ki je bila dne 16.10.2013 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Arčan Danilo, Anzelc Ervin, Balant Marko, Beloglavc Filip, Cokan Danijel, Drča
Vinko, Mikek Vekoslav, Repnik Anton, Ribizel Branko, Štusej Janez, Tajnšek Danica, Vasle Jure, Žohar
Rudolf, Ramšak Blaž (seje se je udeležil pri točki 2, ob 16.10 uri).
Opravičeno odsoten svetnik : Kragl Boštjan
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Renata Marolt, Simona Klokočovnik,
Verica Kamin.
Ostali prisotni: Ksenija Rozman – sredstva javnega obveščanja, Helena Gajšek – NO, Matko Franc
(Vizura d.o.o.) in Primož Brinovec (PGD Letuš).
Ad 1
Župan je vse prisotne pozdravil in ugotovil, da je na seji prisotnih 13 občinskih svetnikov in da se seja
lahko nadaljuje.
Ad 2
V zvezi z zapisnikom 22. redne seje je župan povedal, da je svetnik Boštjan Kragl podal ustno pripombo
glede točke 14, kjer ni bilo izrecno navedenega sklepa, zato so svetniki dobili na mizo dopolnitev
zapisnika pri točki ad 14 z naslednjo vsebino : »Po razpravi je bil sprejet SKLEP : Občina naj skliče
posvet s strokovno javnostjo, kjer se bodo seznanili s stanjem na področju kmetijstva oz. predvidenimi
protipoplavnimi ukrepi v občini Braslovče ter upravljanjem Žovneškega in Braslovškega jezera.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov. »
Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 22. redne seje z dne 4.9.2013, s predlagano dopolnitvijo.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Tu se je seje udeležil Blaž Ramšak.
Župan je povedal, da lahko svetniki kadarkoli dobijo vpogled v dokumentacijo, ki se vodi v
računovodstvu glede aktivnosti občine Braslovče pri ustanovitvi Razvojnega lesnega centra v
Šmatevžu. Prav tako je svetnike seznanil, da je bil sklican strokovni posvet na občini Braslovče v zvezi
z protipoplavnimi ukrepi na Savinji na območju občine Braslovče. Posveta so se poleg pristojnih
predsednikov občinskih odborov za kmetijstvo, gospodarstvo in okolje, udeležili predstavniki kmetijske
zadruge Braslovče, imetniki vodnih pravic na Žovneškem jezeru, Ribiške družine Šempeter, ARSO,
Nivo ter Ministrstva za Kmetijstvo in okolje, katerega je zastopal dr. Boštjan Petelinc, direktor direktorata
za javne službe varstva okolja in investicij v okolje. Po predstavitvi problematike so sodelujoči podali
predloge prednostnih rešitev sanacij po poplavah, ki pa so vezane na predvidenih 200.000 evrov
proračunskih državnih sredstev.
Občina Braslovče se je tudi zavezala, da bo pripravila predlog protokola obratovanja in upravljanja z
Braslovškim jezerom kakor tudi z upravljanjem oz. režimom letuške struge. Prav zaradi
nepravočasnega in nekoordiniranega komuniciranja je doslej namreč prihajalo do slabe volje in
nepotrebnih škod ob poplavah. Končna ocena vseh udeležencev je bila, da je potrebno odgovorno
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ravnanje vseh pristojnih zaradi pravočasne protipoplavne zaščite naselij v občini Braslovče, omogočiti
izvajanje namakanja na podlagi veljavnih vodnih dovoljenj ter proučiti vse možnosti, da se vodni
potencial občine izkoristi tudi v turistične namene. Zapisnik s tega posveta bodo svetniki dobili na
vpogled, ko ga bo potrdilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Ad 3
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA26 –
Šentrupert – Trnava
6. Sofinanciranje nabave vozila GVC za PGD Letuš
7. Najemna pogodba za objekt »Partizan« v Rakovljah
8. Osnutek Odloka o občinskih cestah – prva obravnava
9. Predlog rebalansa proračuna občine Braslovče za leto 2013
10. 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 4
Na poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 22. seje občinskega sveta v predlagani
vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA26 – Šentrupert –
Trnava, je najprej obrazložila Simona Klokočovnik, ki je podala zakonsko podlago za sprejem odloka in
pojasnila dosedanji postopek. Podrobneje pa je ureditveno območje OPPN predstavil Matko Franc,
Vizura d.o.o., ki je izdelal podrobni načrt. S tem OPPN se načrtuje izgradnja 16 stanovanjskih, poslovnih
in/ali poslovno stanovanjskih objektov, odstranitve, dograditve in rekonstrukcije obstoječih objektov,
spremembe namembnosti ter legalizacije obstoječih objektov v skladu s pogoji tega načrta. Dopustne
so gradnje eno do dvostanovanjskih stavb in tudi spremembe enostanovanjskih objektov v
dvostanovanjske objekte. Načrt določa tudi pogoje za ureditev zelenih površin, izgradnjo prometne,
energetske in komunalne infrastrukture. Simona Klokočovnik je dodala, da je prišlo do spremembe 17.
člena odloka (pogoji in rešitve priključevanja objektov na električno omrežje), ki se v celoti popravi z
novo vsebino. Popravek so dobili svetniki na mizo. Štusej Jani je imel vprašanje glede objekta št. 9, kjer
sta dva različna lastnika. Matko je odgovoril, da je problem v širini parcele, vendar bo možna dograditev
poslovnega objekta. Namenska raba zemljišč se z OPPN ne sme spreminjati in je treba spoštovati
Prostorski red občine, ki določa meje zazidljivosti parcel.
Anzelc Ervin je vprašal, zakaj ni predvidene izgradnje javne razsvetljave na tem območju OPPN in ali je
potrebno uporabno dovoljenje za stanovanjski objekt. Matko je odgovoril, da javna razsvetljava ni
obvezna komunalna oprema, je pa možno postaviti javno razsvetljavo na željo strank in s soglasjem
občine. Za stanovanjske objekte ni potrebno pridobiti uporabnega dovoljenja.
Balant Marko je vprašal, ali se bo javna razsvetljava obračunala v komunalnem prispevku. Simona
Klokočovnik je dejala, da se JR ne obračuna posebej, se pa lahko, če bo kdaj zgrajena, vključi v
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program opremljanja v okviru obstoječega odloka o komunalnem opremljanju zemljišč na območju
občine Braslovče. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o OPPN za del območja PA 26 –
Šentrupert – Trnava, s predlaganim popravkom 17. člena odloka.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Točko je najprej razložil Milan Šoštarič, podrobneje pa predsednik PGD Letuš Primož Brinovec. PGD
Letuš je eno izmed 7 gasilskih društev v občini Braslovče in je eno izmed treh udarnih operativnih
društev s poudarkom na pokrivanju celotnega ozemlja občine Braslovče. Vozilo GVC 16/40 (cisterna) je
staro že 30 let, na njej pa je vse več okvar, ki predstavljajo društvu velik strošek. Glede na plan GPO-ja
se predvideva menjava tovornega vozila GVC za PGD Letuš, nato sledi zamenjava AC za prevoz vode
PGD Braslovče. Predvideno vozilo GVC 16/25 (tip vozila MAN 14-280 4x4) se uporablja za gašenje in
reševanje ob požarih. Okvirna vrednost vozila je 122.000 EUR z DDV. Investicija je zajeta v Načrtu
razvojnih programov 2013/2018- področje 07 Protipožarna varnost. V razpravi je Marko Balant dejal, da
je izvirna naloga občine, da skrbi za varnost pred požari. Prav tako je naloga gasilcev oskrba s pitno
vodo. Zaveda se, da je oprema PGD stara, zato podpira ta projekt. Vinko Drča se strinja s
predhodnikom. Predlaga pa, da se v bližnji prihodnosti opravi predstavitev, kako se gasi skladišče
suhega hmelja. Milan Šoštarič je povedal, da vsako leto eno izmed PGD izpelje vajo na območju občine
Braslovče. Letos je vaja v Grajski vasi, se pa strinja, da se tudi vaja, ki jo predlaga Drča, enkrat opravi.
Tudi Filip Beloglavc podpira nabavo vozila za potrebe PGD Letuš. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep, da se odobri sofinanciranje nabave
vozila GVC za potrebe požarne varnosti za gasilsko društvo Letuš, z dobo
financiranja petih let, s pričetkom financiranja v letu 2013 po planu : 100.000 EUR + razlika do
22.000 EUR + stroški najema kredita ali leasinga.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Točko je razložil župan. Predlog najemne pogodbe med najemodajalcema Občino Braslovče in DTV
Partizan Braslovče ter najemnikom Simonom Božičem, Cesta na Roje 3, Šempeter, za najem objekta
»Partizan« v Rakovljah, je usklajen z novo Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 34/11, 42/12, 24/13), dodana je peta točka, črtana pa štirinajsta točka
predloga pogodbe. Zveza za šport invalidov Slovenije je dala pisno priporočilo, v katerem podpira
namero g. Božiča, da bo usposobil objekt DTV Partizan, ki ima odlično lokacijo, dostopno za invalide,
zato je smiseln dolgoročni najem, od 20 do 25 let.
V razpravi je Marko Balant dejal, da je predlagana pogodba škodljiva za občino, saj je 20 let predolga
doba najema, ni določene najemnine, ampak samo vlaganja, zato bo glasoval proti. Ervin Anzelc se je
strinjal s predhodnikom in je predlagal spremembo členov pogodbe v tem smislu, da se pogodba sklene
za 5 let in se lahko potem podaljšuje. Marko Balant je nato predlagal, da se točka umakne z dnevnega
reda.
Župan je dejal, da se postopki okrog objekta DTV Partizan vlečejo že več ko eno leto, ko je bil objavljen
javni poziv za zbiranje ponudb za najem, na katerem je pristojna komisija izbrala ponudbo g. Božič
Simona iz Šempetra v Savinjski dolini. S solastnikom DTV Partizan so potekali konstruktivni in
odgovorni pogovori s ciljem iskanja najbolj primerne in izvedljive rešitve za oživitev objekta, s katerim
imamo precejšnje stroške in težave z upravljanjem. Upravljanje z občinskim nepremičnim premoženjem
je bilo v preteklosti katastrofalno (kulturni dom Letuš, stari kulturni dom v Braslovčah, kulturni dom
Gomilsko,….). Stroški vsak dan rastejo, zato moramo ravnati odgovorno in gospodarno. Špekulacije s
prostorom vedno obstajajo. V srednje ročnem obdobju ni možno pričakovati drugačno namembnost
kompleksa »Partizan« ( op.: potrebna bi bila protipoplavna zaščita z nasipi od Braslovškega jezera ob
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Trebniku do Partizana), glede na mnenje občanov, si le-ti izključno želijo, da je objekt DTV Partizan
namenjen športni dejavnosti še naprej. V kolikor se stvari ne bodo odvijale tako, kot smo načrtovali, pa
bo župan reagiral v skladu s svojimi pristojnostmi. Argumentov je bilo dovolj, da se zadeva lahko
zaključi. Odločitve niso lahke, vendar takšno stanje, kot je sedaj, ne more biti več, zato je potrebna
pogumna in drzna odločitev. Župan je dal na glasovanje naslednji
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče potrjuje najemno pogodbo med najemodajalcema
Občino Braslovče in DTV Partizan Braslovče ter najemnikom Simonom Božičem, Cesta na Roje
3, Šempeter, za najem objekta »Partizan« v Rakovljah, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 2 svetnika.
Marko Balant je želel, da se izrecno napiše, da je glasoval proti.
Ad 8
Osnutek Odloka o občinskih cestah je razložila Simona Klokočovnik. Povedala je, da je Občina
Braslovče vse od uveljavitve novega zakona o cestah (Ur.l.RS št. 109/10), še uporabljala odlok o
občinskih cestah, ki je bil sprejet leta 2000. Trenutno se uporablja kot pravno podlago direktno zakon,
zato je potrebna uskladitev našega občinskega odloka z novim zakonom. Predlog odloka vsebuje le
tiste naloge upravljanja, ki niso določene z zakonom in jih zakon prepušča odloku. Inšpekcijsko
nadzorstvo in predpisane globe za prekrške se uporabljajo neposredno na podlagi zakona in se v sam
odlok niso prepisovale. Novosti so predvsem 19., 24. in 32. člen odloka. Odbor za okolje in prostor je
odlok že obravnaval. Vinko Drča je dejal, da želi izvedeti ime in priimek osebe, ki bo nadzirala odmike
objektov od cest in odredila rušenje objektov, ki so zgrajeni v varovalnem pasu občinskih cest. Simona
Klokočovnik je odgovorila, da si mora vsak, ki želi graditi ob ali v varovalnem pasu občinske ceste,
pridobiti soglasje občine, sicer pa vrši nadzor nad to gradnjo inšpektor za ceste. Prvi pregled nad
stanjem ob cestah je naloga režijskega obrata, ki posreduje informacijo naprej, nato pa nastopi
inšpektor za ceste.
Janez Štusej je opozoril na ovire (količke) na bankinah v Šentrupertu, ki ovirajo promet in bi jih bilo
potrebno odstraniti. Danilo Arčan je dejal, da je problem, kako uskladiti oz. sanirati zatečeno stanje z
občinskim odlokom, ki predvideva širino varovalnih pasov ob občinskih cestah. Danica Tajnšek je
dejala, da so krajani brezplačno odstopali svoja zemljišča za gradnjo cest, zato bodo težko razumeli, če
bodo morali prestaviti ali odstraniti živo mejo ali brajdo, ki je sedaj v varovalnem pasu ceste. Danijel
Cokan je vprašal, kako je z meteornimi vodami, ki odtekajo po cestah, predvsem se to dogaja zadnje
čase v Parižljah. Simona Klokočovnik je odgovorila, da prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste
in predpisane globe zoper kršitelje določa 5. člen zakona o cestah, prav tako pa tudi stvarnopravni
zakonik določa, da mora lastnik nepremičnine storiti vse potrebno, da meteorne padavine z njegove
zgradbe ne odtekajo oz. ne padajo na tujo nepremičnino. Sprejet je bil naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme predlog Odloka o občinskih cestah v prvi
obravnavi in ga daje v javno obravnavo do naslednje seje občinskega sveta, ko bo opravljena
druga obravnava in sprejem odloka.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 9
Predlog rebalansa proračuna občine Braslovče za leto 2013 sta obrazložila župan in Milan Šoštarič. Skupni
prihodki in odhodki bodo v skladu z rebalansom letos znašali malo manj kot 6,7 milijona evrov. Prihodkov je
manj za dobrih 826 tisoč evrov, predvsem na račun neuspešne prijave na razpis za sofinanciranje
investicijskega vzdrževanja Doma krajanov Gomilsko, manj od predvidenih je bilo tudi plačanih komunalnih
prispevkov. Skupni odhodki so se znižali za dobrih 790 tisoč evrov in bodo znašali predvidoma dobrih 6,9
milijona evrov. Ker je občina za dom krajanov predvidela tudi nekaj lastnih sredstev, bo kljub vsemu letos v
njem zamenjala vsa okna in vrata, nekaj sredstev pa je rezervirala za financiranje nadaljnje priprave idejnih
zasnov za ustanovitev razvojnega centra lesarstva Štrosenek. Brez razprave je bil sprejet

4

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o rebalansu proračuna občine
Braslovče za leto 2013.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 10
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov. Vinko Drča je dal dve pismeni pobudi. Marko Balant je dejal,
da se naj datumi v predlaganem terminskem načrtu obravnave in sprejemanja proračuna občine
Braslovče za leto 2014 popravijo oz. uskladijo s poslovnikom OS. Prav tako je predlagal, da se svetniki
seznanijo z delovanjem krajevnega odbora Braslovče. Podžupan je odgovoril, da smo po prenehanju
mandata Ervina Anzelca, kot predsednika KO Braslovče, trikrat sklicali sejo krajevnega odbora
Braslovče, vendar nikoli ni bilo dovolj prisotnih, da bi bili sklepčni. Balant je predlagal županu, da
poskrbi za delovanje krajevnega odbora Braslovče, v skladu s statutom oz. odlokom o ustanovitvi
krajevnih odborih.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 18.20 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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