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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
26. redne seje, ki je bila dne 26.03.2014 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Arčan Danilo, Anzelc Ervin, Cokan Danijel, Drča Vinko, Kragl Boštjan, Mikek
Vekoslav, Ramšak Blaž, Repnik Anton, Ribizel Branko, Tajnšek Danica, Vasle Jure, Žohar Rudolf,
Janez Štusej, Balant Marko (seje se je udeležil pri točki 2, ob 16.10 uri), Beloglavc Filip (seje se je
udeležil pri točki 4, ob 16.15 uri).
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Simona
Klokočovnik, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Tone Tavčar in Ksenija Rozman – sredstva javnega obveščanja, Josip Ivanovič –
NO.
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
Na zapisnik 25. redne seje ni bilo pripomb.
Svetnik Vinko Drča je le želel, da se do naslednje seje OS pripravi odgovor na njegovo pobudo pod
točko 8 – kdaj se bo pristopilo k obnovi odseka ceste v Grajski vasi. Želi tudi odgovor na svoje
vprašanje pod točko 9 v zvezi s sklicanim posvetom s komandirjem policije Žalec glede zbirateljev
oz. prekupčevalcev starega železja.
Tu se je seje udeležil svetnik Marko Balant ob 16.10 uri.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 25. redne seje z dne 18.12.2013.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Na zapisnik 4. dopisne seje ni bilo pripomb.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 4. dopisne seje z dne 6.1.2014.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Na zapisnik 5. dopisne seje ni bilo pripomb.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 5. dopisne seje z dne 27.1.2014.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Na zapisnik 6. dopisne seje ni bilo pripomb.

1

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

Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 6. dopisne seje z dne 24.2.2014.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
Tu se je seje udeležil svetnik Beloglavc Filip (ob 16.15 uri).
Glede dnevnega reda je Vinko Drča predlagal, da se točka 7 umakne z dnevnega reda in se
zadeva obravnava še na odboru za okolje in prostor. Meni, da se ne more odprodati cesta – javno
dobro, če se s tem onemogoča uporaba ceste ostalim krajanom. Verica Kamin je pojasnila, da je
bilo na ogledu na kraju samem s strani dveh predstavnikov odbora za gospodarske dejavnosti in
občinsko premoženje ter občinske uprave ugotovljeno, da pot v naravi ni vidna in ne služi več
svojemu namenu, saj je v naravi travnik in meji na zemljišča, last Sirše Tomaža. 11 lastnikov
zemljišč, po katerih poteka kolovozna pot, ki pa ni vrisana v katastru in poteka drugje, pa na ogledu
ni bilo zainteresiranih, da se kolovoz - pot vriše v kataster.
Župan je dal na glasovanje : Ali se naj točka 7 - Predlog za prodajo dela zemljišča v splošni
rabi v k.o. Grajska vas, umakne z dnevnega reda ?
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 2 svetnika.
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 25. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev zapisnika 4.,5.in 6. dopisne seje občinskega sveta
4. Potrditev predlaganega dnevnega reda
5. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
6. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi in menjava zemljišč v k.o. Sp. Gorče
7. Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine
8. Predlog rebalansa proračuna občine Braslovče za leto 2014
9. Pobude in vprašanja svetnikov
Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Sprejme se predlagani dnevni red.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Na poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil
SKLEP: Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 25. seje občinskega sveta in 4., 5., 6.
dopisne seje OS ter poročilo o izvajanju trenutnih investicij v občini, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi in menjavo zemljišč v k.o. Sp. Gorče, je obrazložil
predsednik odbora za gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje Boštjan Kragl.
Brez razprave je bil sprejet
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SKLEP: Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
parc.št. 956/8 – pot v izmeri 110 m2, k.o. Sp. Gorče in se strinja, da se opravi menjava
zemljišč parc.št. 956/8 in parc.št. 182/4 k.o. Sp. Gorče, z ustrezno menjalno pogodbo.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, je obrazložil župan.
Dne 14.8.2012 je bila sklenjena kupoprodajna predpogodba med prodajalcem Jagros d.o.o., Laše
1 b, Podplat in kupcem Občino Braslovče, za nakup dela večnamenskega poslovno
stanovanjskega objekta na parc.št. 59/15 k.o. Braslovče (kulturne dvorane, knjižnice, kotlovnice za
potrebe dvorane in knjižnice ter garaže). Znesek kupnine z DDV je znašal 1.149.000,00 EUR z
obročnim 60 mesečnim plačilom.
Po izvedeni racionalizaciji gradnje znaša kupnina za navedene nepremičnine 1.096.189,52 EUR,
skupaj z DDV. Od te skupne kupnine je bilo doslej po pogodbi zaračunanih 14 mesečnih obrokov v
skupnem znesku 245.903,10 EUR, za del kupnine v znesku 95.377,40 EUR, ki bi ga moral
prodajalec plačati kupcu za komunalni prispevek, se izvrši pobot. Firma JAGROS d.o.o. nam je
16.1.2014 posredovala v podpis prodajno pogodbo za plačilo ostanka kupnine v znesku
754.909,02 EUR z DDV, ki ga bomo plačali v 46 enakih mesečnih obrokih, v znesku 16.411,06
EUR.
Kljub dejstvu, da kupnina zaradi obročnega plačevanja še ni plačana v celoti, prodajalec v prodajni
pogodbi z zemljiškoknjižnim dovolilom dovoljuje, da se občina Braslovče vknjiži kot lastnik dela
predmetne nepremičnine, ki v naravi predstavlja kulturno dvorano, knjižnico, kotlovnice za potrebe
dvorane in knjižnice ter garaže.
V razpravi je svetnik Branko Ribizel pozdravil dejstvo, da se nadaljuje investicija gradnje kulturne
dvorane, ki jo nujno potrebujemo v Braslovčah. Marko Balant je predlagal, da se čim prej pripravi
dokumentacija za opremo in akustiko dvorane, da bo le – ta primerna in ustrezna za daljše
časovno obdobje. Primeri dobre prakse so dvorane v Šentjurju in Šmarju, zato predlaga, da se jih
pogleda in povpraša strokovnjake glede tega. Sprejet je bil
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče sprejme dopolnitev letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem občine Braslovče za leto 2014.
Občinski svet občine Braslovče pooblašča župana za podpis prodajne pogodbe za
nepremičnine med prodajalcem Jagros d.o.o. in kupcem Občino Braslovče.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
Predlog rebalansa proračuna občine Braslovče za leto 2014 je obrazložila Barbara Florjan Jelen.
Gre za štiri spremembe: izgradnja kanalizacije Male Braslovče – Letuš, odvajanje komunalnih
odpadnih voda v SSD – II. faza, obnova transportnega vodovoda Tabor – Prebold – Braslovče in
nakup poslovnih prostorov - večnamenske dvorane Braslovče. Celotni planirani odhodki se
povišujejo 1.045.036,00 EUR.
V razpravi so imeli vprašanja glede posameznih postavk svetniki Marko Balant, Vinko Drča,
Boštjan Kragl in Filip Beloglavc. Odgovore je podala Barbara Florjan Jelen. Po razpravi je bil
sprejet
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o rebalansu proračuna občine
Braslovče za leto 2014.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
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Ad 9
Sledile so pobude in vprašanja. Župan je svetnike seznanil, da bo s 1.9.2014 začela delovati
pogodbena pošta na Gomilskem. Zaposlene bodo tri uslužbenke. Povedal je, da je podjetje
Termotehnika že pričelo z gradnjo proizvodnega objekta v obrtni coni Trnava zahod. V Šmatevžu
se dela finančna konstrukcija projekta, ki ga vodi Mazej Janez. Na Žovneku bo predvidoma
sklicana 3. dražba Geneze, pojavljajo se potencialni investitorji, ki bi vlagali v to območje. Župan pa
se tudi zaveda, da bo treba poiskati ustrezna nadomestna stanovanja za stanovalce, ki živijo v zelo
slabih stanovanjskih pogojih na Žovneku, v Podvrhu.
Svetnik Vinko Drča je dal pismena vprašanja in pobude glede sanacije posledic neurja, poplave
dne 19.1.2014, na območju Grajske vasi. Daje pobudo, da se mora na Regijskem posvetu županov
nujno vključiti obravnava NUV-2, ki bo podlaga za črpanje in koriščenje Kohezijskih sredstev EU v
višini 300 mio. EUR, ki so kot pomoč EU namenjena za sanacijo neurja in poplav v SLO –
programsko obdobje 2007-2013, koriščena pa morajo biti do oktobra 2015. Predlaga tudi, da se
župani SSD čim prej sestanejo s predsednikom KGZS, Zadružne zveze Slovenije in komisijo za
vodne zadrževalnike, zaradi uskladitve programa poplavne varnosti in programa za namakanje v
SSD.
Svetnik Blaž Ramšak je opozoril na nevarnosti, ki grozijo voznikom na cesti Partizanka na
Dobrovlje, zaradi plazenja porušenih dreves in kamenja, ki pada na cesto zaradi posledic žleda.
Prometni znaki so sicer postavljeni, vendar to ni dovolj. Predlaga, da se skale čim prej odstranijo.
Svetnik Jure Vasle je ostale svetnike seznanil z zgodbo petošolke Anite Stopar iz Podvrha, ki trpi
za obliko cerebralne paralize in se odpravlja v Ameriko na zahtevno operacijo hrbtenjače, za kar
potrebuje 56 tisoč dolarjev. Potekajo dobrodelne akcije in zbiranje prostovoljnih prispevkov, zato
apelira na svetnike, da tudi oni prispevajo svoj delež s tem, da se na primer odpovedo sejnini ali
nakažejo denar na njen transakcijski račun, ki je objavljen.
Svetnike je tudi seznanil s projektom Varna pot v šolo in nazaj. Povedal je, da se je sestal odbor za
promet, študija varne šolske poti in prevozov šolskih otrok je narejena, vendar je del Letuša še
vedno problematičen na treh lokacijah. Opravljen je bil ogled s šolskim avtobusom v Letuški
»gmajni«, kjer se je ugotovilo, da je nemogoče obrniti avtobusa ali srečati se z drugim vozilom na
cesti. Poiskati bo treba drugo rešitev.
Svetnik Marko Balant je vprašal, zakaj ni bilo na dnevnem redu današnje seje točka : Operativni
program odvajanja odpadnih voda na območju občine Braslovče, ki jo je obravnaval odbor za
okolje in prostor. Simona Klokočovnik je odgovorila, da je osnutek še aktualen, vendar še nismo
dobili vseh podatkov od komunale in bo točka predstavljena na naslednji seji OS. Glede (ne)varnih
poti, pa Marko Balant predlaga, da se pristopi k projektu izdelave prehoda za pešce pri bencinskem
servisu Agip v Letušu in pločnika ob mostu čez Savinjo v Letušu.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 17.30 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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