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

OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
25. redne seje, ki je bila dne 18.12.2013 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Arčan Danilo, Anzelc Ervin, Balant Marko, Cokan Danijel, Drča Vinko, Kragl
Boštjan, Mikek Vekoslav, Ramšak Blaž, Repnik Anton, Ribizel Branko, Tajnšek Danica, Vasle Jure,
Žohar Rudolf, Janez Štusej, Beloglavc Filip (seje se je udeležil pri točki 3, ob 16.10 uri).
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Renata
Marolt, Simona Klokočovnik, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Tone Tavčar – sredstva javnega obveščanja, Helena Gajšek, Josip Ivanovič, Zora
Groznik – NO.
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 24. redne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 24. redne seje z dne 20.11.2013.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Tu se je seje udeležil svetnik Beloglavc Filip (ob 16.10 uri).
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 24. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Odlok o OPPN za del območja urejanja PA 28 – širitev Trnava (Rakun)
6. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (k.o. Braslovče)
7. Predlog proračuna občine Braslovče za leto 2014 – druga obravnava
8. Pobude in vprašanja svetnikov
Župan je predlagal, da se dopolni dnevni red z dodatno točko – kot 7. točko : »Sprememba odloka
o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Braslovče«.
Vsi svetniki so se s predlogom strinjali. Sprejet je bil
SKLEP: Sprejme se dnevni red s predlagano dodatno točko dnevnega reda.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
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Na poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 24. seje občinskega sveta v predlagani
vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Odlok o OPPN za del območja urejanja PA 28 – širitev Trnava (Rakun), je obrazložila Simona
Klokočovnik. Predmet tega akta je le območje, ki zajema parc.št. 10/2 k.o. Trnava, v velikosti 888
m2. Predvidena je izgradnja stanovanjskega objekta, katerega investitor je Rakun Peter.
Filip Beloglavc je vprašal, ali bo potrebno sprejeti OPPN tudi za sosednje parcele, ki mejijo na
parc.št. 10/2 v k.o.Trnava. Simona Klokočovnik je odgovorila pritrdilno. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o OPPN za del območja urejanja
PA28 – širitev Trnave (Rakun), v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (k.o. Braslovče) je obrazložila Verica Kamin. Občinski svet
Občine Braslovče je na svoji 21. redni seji dne 19.6.2013, sprejel sklep o ukinitvi zemljišča v
splošni rabi parc.št. 710/1 k.o. 987 Braslovče, ki se je po opravljeni parcelaciji razdelila na parc.št.
710/5 in 710/4 iste k.o. ter soglašal, da se opravi zamenjava nepremičnin med Občino Braslovče in
Plaskan Petrom, za potrebe širitve obstoječe ceste od prireditvenega prostora do kmetije Plaskan.
Po opravljeni parcelaciji, se je tudi cesta s parc.št. 723/8 k.o. Braslovče, ki je javno dobro, razdelila
na več parcelnih številk : 723/27, 723/28, 723/29 in 723/30, k.o. Braslovče. Da bi lahko izvedli
menjavo zemljišč, moramo sprejeti še sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi parc.št. 723/27,
723/28, 723/29 in 723/30, k.o. Braslovče. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
parc.št. 723/27, 723/28, 723/29 in 723/30, k.o. Braslovče, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Župan je povedal, da se je na poziv Pošte Slovenije d.o.o., glede pogodbenega izvajalca
dejavnosti pogodbene pošte Gomilsko, odzvala le občina Braslovče, ki želi, da se pošta ohrani v
objektu doma krajanov Gomilsko. V ta namen smo predvideli v proračunu za leto 2014 tudi
določena sredstva. Rok za prijavo na razpis Pošte Slovenije d.o.o. poteče 24.12.2013.
Poleg ostalih dokumentov, ki jih moramo predložiti v svoji ponudbi, moramo priložiti tudi izjavo, da
imamo registrirano dejavnost – izvajanje univerzalne poštne storitve, druge poštne in kurirske
dejavnosti in obdelave podatkov ter s tem povezane dejavnosti. V prostorih pošte naj bi bil tudi TIC
ter trgovina na drobno (za prodajo turističnih izdelkov ipd.). Ker omenjenih dejavnosti nimamo
navedenih v odloku o ustanovitvi režijskega obrata v občini Braslovče, smo pripravili spremembo
odloka, ki med nalogami režijskega obrata navaja tudi te naloge.
V razpravi se je Vinko Drča zahvalil županu, da je vzel njegovo pobudo za ustanovitev pogodbene
pošte na Gomilskem resno, saj bo s tem dom krajanov Gomilsko lahko »živel« še naprej. Marko
Balant je dejal, da je pomembna naloga občine, da zagotavlja servise občanom ter delovna mesta,
zato ustanovitev pogodbene pošte pozdravlja. Tudi Filip Beloglavc je bil pozitivno presenečen, da
je občina pristopila k rešitvi pošte na Gomilskem. Vinko Drča je še predlagal, da bi se v tem

2

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

prostoru vodil tudi knjigovodski servis, vendar bo treba preveriti, ali je to zakonsko dopustno. Po
razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o ustanovitvi režijskega obrata v občini Braslovče, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
Predlog proračuna za leto 2014 je najprej obrazložil župan. Svetniki so dobili v gradivu povzetek
pripomb in pobud k predlogu proračuna, ki so bile bodisi upoštevane ali neupoštevane. Župan je
povedal, da bo v januarju 2014 otvoritev poslovnega objekta (trgovine) Jager v Braslovčah in da je
že narejen osnutek etažnega načrta za navedeni objekt. Župan meni, da je predlog proračuna
odgovorno pripravljen s strani občinske uprave. Navedel je, da sta trenutno v teku dve večji
investiciji – izgradnja komunalne infrastrukture v obrtni coni v Trnavi, ter izgradnja poslovno
stanovanjskega objekta v Braslovčah, ki se bosta predvidoma končali v letu 2014. Prav tako je
poudaril nadaljevanje gradnje kanalizacije s pomočjo EU sredstev (6 javni poziv) in željo da se
nadaljujejo in končajo zastavljene investicije. Proračun za leto 2014 se je glede na prvo branje
spremenil na nekaterih proračunskih postovkah tako na strani prihodkov kot tudi odhodkov.
Bistvenih sprememb pa ni bilo. Na prihodkovni strani povečanje izvira predvsem iz naslova
planiranih sredstev iz naslova razpisa Fundacije za šport in pa prejetih sredstev iz občinskih
proračunov za dokončanje kanalizacije v Spodnji Savinjski dolini. Na strani odhodkov se sredstva
dodatno namenjajo za plačilo davka na nepremičnine, za sredstva za izdelavo projektne
dokumentacije namakalnega sistema v Spodnji Savinjski dolini, za dokončanje sekundarne
kanalizacije in vzdrževanje športnih objektov v občini. Tako so se prihodki povečali za 143.000
evrov in skupaj znašajo 5.141.386 evrov, odhodki pa za 350.000 evrov in skupaj znašajo 5.566.693
evrov. V letu 2014 se Občina Braslovče ne namerava zadolžiti, odplačala bo le glavnice najetih
kreditov iz leta 2007 in 2008, presežek odhodkov nad prihodki 425.307 pa bo krila z ostankom leta
2013.
V razpravi je Vinko Drča pohvalil, da je v načrtu razvojnih programov vnesena njegova pobuda za
postavko – izgradnja namakalnega sistema SSD, saj meni, da bi morale k temu projektu pristopiti
vse sosednje občine. Imel pa je še pobudo, da se iz konta vzdrževanje cest obnovi odsek ceste v
Grajski vasi , ki je v zelo slabem stanju ter da se naredi pregrada na reki Reki.
Marko Balant je imel vprašanje, zakaj se predvidevajo na postavki vzdrževanje športnih objektov,
za objekt DTV Partizan, vlaganja, če smo dali objekt v najem in se je najemnik zavezal obnoviti
objekt. Podal je pobudo, da se občinske svetnike seznani s podatkom, koliko je bilo vloženih
sredstev v objekt DTV Partizan v zadnjih petih letih.
Župan in Renata Marolt sta pojasnila, da je Fundacija za šport v tem času objavila razpis, na
katerega se je občina prijavila, za sofinanciranje Športnega centra invalidov Partizan Braslovče.
Pričakuje se sofinanciranje Fundacije v višini 50% vrednosti investicije brez DDV. Na razpis se je
morala prijaviti Občina, kot lastnik objekta in pričakujemo, da bomo uspeli na razpisu, saj je
najemnik dobil zelo dobra priporočila. Sredstva pa morajo biti zagotovljena v proračunu, zato smo
ta znesek vnesli v proračun.
Župan je še povedal, da je imenoval tri člansko komisijo za oddajo poslovnih prostorov – center
»Partizan« v Rakovljah, ki jo sestavljajo : Ignac Krivec – predsednik DTV Partizan, Milan Šoštarič –
direktor občinske uprave in Branko Ribizel – predsednik odbora za družbene dejavnosti.
Boštjan Kragl je opozoril na slabo stanje objektov v Podvrhu, kjer živijo najemniki občinskih
stanovanj in bo treba poiskati možnost preselitve najemnikov v primernejša stanovanja. Dejal je še,
da bo treba pregledati, katere nepremičnine, ki so last občine, se lahko opredelijo kot javno dobro,
zaradi oprostitve davka na nepremičnine.
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Ervin Anzelc je menil, da je Taekwon-do klub SUN Braslovče v primerjavi z ostalimi športi v občini
Braslovče premalo cenjen in se mu ne namenja dovolj sredstev, čeprav člani tega kluba dosegajo
zelo dobre rezultate na vseh tekmovanjih. Glasoval bo proti proračunu.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o proračunu občine Braslovče za
leto 2014.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 1 svetnik.
Ad 9
Pri pobudah in vprašanjih je Danica Tajnšek dejala, da resnično Taekwon-do klub SUN Braslovče
zelo dobro deluje in da njihovi člani dosegajo odlična mesta na raznih prvenstvih. Samo v letu 2013
so prinesli 20 medalj z državnega prvenstva v Velenju. V mesecu marcu 2014 bo spet tekmovanje,
zato apelira na občino, da se jih tokrat ne pozabi.
Ervin Anzelc je ponovno vprašal, ali se splača gasilskim društvom iti v plačilo DDV ali ne, v skladu
z novo zakonodajo na tem področju. Milan Šoštarič je odgovoril, da se bo pripravila analiza,
načeloma pa se ne splača.
Vinko Drča je glede odgovora na njegovo vprašanje preprečevanja kraj na našem območju, dejal,
da se sprašuje, kje je DURS in kje je policija, da ne kaznuje teh prekupčevalcev. Predlaga županu,
da to temo obravnavajo na sosvetu županov.
Simona Klokočovnik je dejala, da bomo to temo predstavili tudi komandirju policije Žalec, ki bo
prišel na občino Braslovče še v mesecu decembru letos.
Boštjan Kragl je želel, da se svetnike seznani bolj konkretno s številkami glede investicije izgradnje
in odstranitve šikane v Kamenčah.
Povedal je, da so na odboru za gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje obravnavali tudi
prodajo zemljišča v Trnavi, po katerem poteka plinovod, vendar ima status stavbnega zemljišča,
zato ga je cenilec ocenil na 22 eur/m2. Agencija Remax pa je zemljišče prodajala za ceno 10
eur/m2. Člani odbora so zato predlagali, da se navedeno zemljišče spremeni v kmetijsko
zemljišče, saj je gradnja objekta na tej parceli nemogoča.
Dodal je še, da je komisija za celostno podobo predlagala enotno označitev naselij. V ta projekt naj
se vključi tudi odbor za okolje in prostor ter svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Vinko Drča je predlagal, naj se poišče možnost zamenjave stavbnih zemljišč med Rožičem in
občino v Trnavi. S tem bi rešili problem prodaje parc.št. 21/7 k.o. Trnava, ki se vleče že več let.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 18.00 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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