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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
29. redne seje, ki je bila dne 06.08.2014 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Arčan Danilo, Balant Marko, Beloglavc Filip, Cokan Danijel, Drča Vinko, Kragl
Boštjan, Mikek Vekoslav, Repnik Anton, Ribizel Branko, Štusej Janez, Tajnšek Danica, Vasle Jure,
Žohar Rudolf
Opravičeno odsotna svetnika: Anzelc Ervin, Ramšak Blaž
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Simona
Klokočovnik, Branko Cimperman, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Tone Tavčar, Špela Ožir – sredstva javnega obveščanja, Gajšek Helena – NO,
Domen Marovt – KO Parižlje - Topovlje
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 28. redne seje ni bilo pripomb, razen Vinko Drča je želel, da se pri točki ad 12 napiše,
da Vinko Drča ni glasoval. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 28. redne seje z dne 18.06.2014.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 28. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Predlog odloka o splošnem redu in miru v občini Braslovče – druga obravnava
6. Obravnava predlogov za podelitev priznanj občine Braslovče za leto 2014
7. Menjava zemljišč na območju kompleksa Žovnek
8. Poročilo o opravljeni notranji reviziji v občini Braslovče za leto 2013
9. Poročilo NO o nadzoru ZR Občine Braslovče za leto 2013
10. Polletno poročilo o izvajanju proračuna občine Braslovče za leto 2014
11. Predlog rebalansa proračuna občine Braslovče za leto 2014
12. Pobude in vprašanja svetnikov
Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Sprejme se predlagani dnevni red.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
Na poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil
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SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 28. seje občinskega sveta ter poročilo o
izvajanju trenutnih investicij v občini, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Predlog odloka o splošnem redu in miru v občini Braslovče je obrazložila Simona Klokočovnik, ki je
povedala, da je bil odlok v javni obravnavi do 31.5.2014. Osnutek odloka je bil pregledan s strani
medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja, ki je podala nekaj pripomb, ki so se tudi
upoštevale. Predlog odloka je obravnaval tudi odbor za okolje in prostor. Jure Vasle je vprašal,
kako si razlagati navedbo v 5. členu točki 13 – »nadlegovati občane na javnih površinah». Simona
Klokočovnik je odgovorila, da je na to vprašanje težko odgovoriti. Nadlegovanje je moteče ali
nedopustno ravnanje, v nasprotju z jasno izraženo voljo prizadetega. Župan je dejal, da nam odlok
omogoča pravno osnovo za ukrepanje, kakšen bo učinek, pa bo pokazala prihodnost. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o splošnem redu in miru v občini
Braslovče v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Predloge za podelitev priznanj občine Braslovče za leto 2014, je obrazložila predsednica komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Danica Tajnšek. Do roka, ki je potekel dne
18.7.2014, je prispelo 5 pobud za podelitev priznanj. Pobude so poslali Kulturno društvo Gomilsko,
PGD Parižlje – Topovlje in Mešani pevski zbor Marije vnebovzete Braslovče ter Milan Šoštarič.
Komisija je na svoji seji dne 30.7.2014 obravnavala posamično vse predloge kandidatov in o
predlogih tudi glasovala. Pri odločanju je upoštevala nov odlok o priznanjih občine Braslovče, ki je
bil sprejet dne 18.6.2014 in določa, da se lahko podeli le ena zlata, srebrna in bronasta plaketa. Po
konstruktivni razpravi so člani komisije izločili dva predloga kandidatov: enega, ker je mešani
pevski zbor Marije vnebovzete Braslovče že prejel najvišje priznanje - zlato plaketo občine
Braslovče leta 2007, drugega pa, ker ne dosega kriterijev, ki se zahtevajo za podelitev plaket
občine Braslovče. Tako je komisija sprejela sklep, da se podelita le bronasta in srebrna plaketa.
Vinko Drča je dejal, da je vesel, da se je število priznanj zmanjšalo, saj sedaj dobi priznanje res le
tisti, ki si ga zasluži. Priznanje je čast za občana. Župan pa je še dodal, da bo sam podelil tri
županova priznanja ob občinskem prazniku.
V skladu z Odlokom o priznanjih občine Braslovče (Ur.list RS 47/2014) je bil sprejet naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče podeli naslednji priznanji občine Braslovče za leto
2014 :
1. Bronasta plaketa : Andrej Šram, Zakl 9, 3303 Gomilsko
2. Srebrna plaketa : Martin Dernač, Parižlje 21, 3314 Braslovče
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Predlog menjave zemljišč na območju kompleksa Žovnek, je razložil župan. Povedal je, da bosta
po opravljeni menjavi zemljišč le dva lastnika, ki bosta lažje sodelovala pri uresničitvi OPPN PA 13
- sanacija dvorca Žovnek in ureditvi površin za turizem. Marko Balant je vprašal, ali gre za
zamenjavo 1: 1. Župan je odgovoril, da se zemljišča menjavajo brez doplačila, kljub temu, da gre
za veliko razliko v površini zamenjanih zemljišč. Firma EDIT d.o.o. ima namreč proizvodnjo, ki jo
želi dopolniti s turistično ponudbo. Občina bo po menjavi zemljišč dobila dve poslopji, Edit d.o.o. pa
dve zemljišči, namenjeni za turizem. Branko Ribizel je dejal, da je zbirni center na tem območju
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lepo zaživel in bi morali poiskati drugo lokacijo zanj, če se bo to območje namenilo v turistične
namene. Po krajši razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep o menjavi parc. št. 4/2 k.o. Podvrh v
velikosti 6.089 m2, last občine Braslovče, parc. št. 13/7 k.o. Podvrh v velikosti 4.012 m2, last
občine Braslovče in stavbišče št. 242, last občine Braslovče v velikosti 100 m2, z zemljišči
firme EDIT, kupljenimi na javni dražbi 22.4.2014 v velikosti 7.577 m2. Vrednost menjanih
zemljišč občine Braslovče po vrednotenju GURS znaša 17.000,00 €, vrednost menjanih
zemljišč firme EDIT po vrednotenju GURS pa znaša 184.337,00 €.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
V zvezi s poročilom o opravljeni notranji reviziji v občini Braslovče za leto 2013, je Barbara Florjan
Jelen povedala, da smo pridobili tri ponudbe za izvedbo notranje revizije poslovanja občine
Braslovče in izbrali izvajalca Loris d.o.o. iz Dravograda, ki je bil najugodnejši in zelo strokoven pri
svojem delu. Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme poročilo o notranji reviziji v občini
Braslovče za leto 2013.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 9
Poročilo NO o nadzoru ZR Občine Braslovče za leto 2013 je podala predsednica NO Helena
Gajšek. Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme poročilo Nadzornega odbora o nadzoru
ZR Občine Braslovče za leto 2013.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 10
Polletno poročilo o izvajanju proračuna občine Braslovče za leto 2014 je podala Barbara Florjan
Jelen. Prihodki so realizirani 30,1% od letno planiranih, odhodki pa 28,4 %. Letos smo prvič
poslovali v prvem polletju negativno – 76.062,45 EUR, vendar se negativno stanje pokriva z
ostankom leta 2013.
Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme polletno poročilo o izvajanju proračuna
občine Braslovče za leto 2014.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 11
Predlog rebalansa proračuna občine Braslovče za leto 2014 sta razložila župan in Barbara Florjan
Jelen. V razpravi je Vinko Drča dejal, da smo nemočni, saj so na državni ravni ljudje, ki
razpoložljivih evropskih sredstev ne znajo, oziroma niso sposobni izčrpati in jih ponuditi občinam,
da bi le-te lahko izvajale svoje investicije, ki jim jih nalaga zakonodaja, npr. izgradnja kanalizacije.
Kriva je država, ne občina. Marko Balant je menil, da bi lahko pobrali več komunalnega prispevka,
zato se naj dela v tej smeri. Prav tako je potrebno zniževanje stroškov na vseh področjih. Po krajši
razpravi je bil sprejet
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SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o rebalansu proračuna občine
Braslovče za leto 2014.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 12
Sledile so pobude in vprašanja.
Župan je podal odgovor na vprašanje Marka Balanta s prejšnje seje, da je znašala cenitev za
nepremičnino parc.št. 467/294 k.o. Letuš, 183 EUR.
Vinko Drča želi seznam objektov, ki so že priključeni na javno kanalizacijo. Prav tako želi, da se
uredi zemljiškoknjižno stanje zemljišč v Grajski vasi - Matko Vizura naj dokončno izvede začeti
postopek. Želi tudi, da se opravi zalivanje reg pri mostovih.
Glede njegovega vprašanja v zvezi s postavitvijo določenih prometnih znakov, pa je Simona
Klokočovnik pojasnila, da je bil opravljen ogled na terenu s cestnim inšpektorjem, ki je ugotovil
nekaj nepravilnosti, ki pa bodo odpravljene v najkrajšem času.
Branko Ribizel je vse svetnike povabil na 52. Dan hmeljarjev, ki bo dne 10.8.2014.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 17.40 uri.
Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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