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
27. redne seje, ki je bila dne 23.04.2014 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, Kragl Boštjan, Mikek Vekoslav, Repnik Anton, Ribizel Branko, Štusej Janez, Tajnšek
Danica, Vasle Jure, Žohar Rudolf
Opravičeno odsoten svetnik : Ramšak Blaž
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Simona
Klokočovnik, Renata Marolt, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Tone Tavčar – sredstva javnega obveščanja, Gajšek Helena – 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 26. redne seje ni bilo pripomb.
Župan je svetnike seznanil, da je bila 3. dražba Geneze uspešna. Nepremičnine je kupila firma
EDIT d.o.o. iz Podvrha, za ceno 118.470,00 EUR. Firma je plačala tudi davek od prometa
nepremičnin v znesku 2.949,39 EUR. Prav tako je povedal, da je bila pridobljena ponudba za
razstrelitev drevesnih panjev na strmih območjih zemljišč ob cesti na Dobrovlje. Pričakuje se, da se
bo v mesecu maju pristopilo k odstranjevanju porušenih dreves in kamenja na tem območju in s
tem zagotovilo varnost udeležencev v prometu.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 26. redne seje z dne 26.03.2014.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Župan je predlagal, da se z dnevnega reda umakne točka 7 – letno poročilo II. OŠ Žalec za leto
2013, ker je ravnateljica OŠ na službenem izobraževanju in se seje ne more udeležiti. Svetniki so
se s predlogom strinjali.
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 26. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Predlog operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za
območje Občine Braslovče
6. Predstavitev izdelanih kmetijskih strokovnih podlag – Pedološka karta občine Braslovče
7. Poročilo o delu Nadzornega odbora
8. Predlog odloka o priznanjih občine Braslovče
9. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
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10. Zaključni račun proračuna občine Braslovče za leto 2013
11. Predlog Odloka o splošnem redu in miru v občini Braslovče – prva obravnava
12. 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 ni bilo pripomb. Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 26. seje občinskega sveta ter poročilo o
izvajanju trenutnih investicij v občini, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Braslovče
je predstavil predstavnik podjetja ZaVita d.o.o., Klemen Strmšnik. Gre za izvedbeni akt, s katerim
so določena poselitvena območja, za katere je treba zagotoviti v rokih iz Nacionalnega
operativnega programa, odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilni
napravi s kapaciteto, ki je določena s tem programom. Prav tako določa financiranje in način
porabe javnih sredstev, ki so namenjena financiranju objektov javne kanalizacije. Glede na
geografske značilnosti reliefa, gostoto poselitve in obstoječo pozidavo, so bile v tem programu
opredeljene variantne rešitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za vsa naselja na
območju občine Braslovče. Za vsak objekt na območju občine je bilo izvedeno preverjanje
zakonske dopustnosti, tehnične izvedljivosti in vrednotenje ekonomskih učinkovitosti vseh
obravnavanih variant. Občina je do konca leta 2013 za reševanje problematike odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode namenila 10.050.014,56 EUR. Za popolno izpolnitev zahtev
zakonodaje in Operativnega programa ji manjka 8.837.463,08 EUR.
Lastniki stavb bodo morali do konca leta 2017 v plačilo komunalnega prispevka in gradnjo hišnih
priključkov na območjih javnega kanalizacijskega omrežja vložiti 2.698.280,22 EUR. Poleg tega
bodo v izgradnjo zasebnih kanalizacijskih omrežij, individualnih malih komunalnih čistilnih naprav in
nepretočnih greznic v istem obdobju vložili še 3.133.120,90 EUR.
V razpravi je Vinko Drča vprašal, komu služi ta operativni program in zakaj. Sprašuje kdaj bodo
naselja Šmatevž, Gomilsko, Grajska vas, priključeni v javno kanalizacijsko omrežje. Odgovor je bil,
da je program namenjen občini, občanom, lastnikom stavb, da bodo vedeli kakšne so njihove
zakonske obveznosti. Župan je dodal, da gre za strokovno podlago, ki služi za nadaljnje aktivnosti
občine na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. V programu so navedene
izbrane variantne rešitve po naseljih z akcijskim načrtom za izvedbo operativnega programa.
Marko Balant je predlagal, da se Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode za območje Občine Braslovče objavi na spletni strani občine, kjer bo dostopen vsem
občanom.
Ervin Anzelc je opozoril, da bo strošek gospodinjstev za gradnjo malih ČN zelo velik. Vinko Drča je
vprašal, ali so potekali kašni razgovori z RAS, ki je pristojna za prijavljanje na razpise za pridobitev
evropskih sredstev v te namene. Meni, da bi morala RAS in vseh šest občin skupaj zagotavljati
sredstva za tako investicijo. Občina sama tega ne more zgraditi brez evropskih sredstev.
Danilo Arčan je povedal, da je odbor za okolje in prostor ta Operativni program 2 x obravnaval,
danes je to že tretja verzija. Boštjan Kragl pozdravlja predstavljeni program. Po izvedbi tega
programa naj bi bilo 77,56 % vseh objektov vključenih v javno kanalizacijsko omrežje. Ostalih
22,44 % pa bo odvajalo komunalno vodo preko zasebnih kanalizacijskih omrežij ali MČN. Po
razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Operativni program odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode za območje Občine Braslovče.
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Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Ker poročevalcev za 6. točko dnevnega reda še ni bilo, je župan predlagal, da se obravnava kot
naslednja točka : Predlog Odloka o splošnem redu in miru v občini Braslovče.
Obrazložitev odloka je podala najprej Simona Klokočovnik, nato pa še Sonja Glažer – vodja
medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja Velenje. Odlok je obravnaval tudi odbor za
okolje in prostor. Osnutek odlok je pripravljen po vzoru Mestne občine Velenje, s katero imamo tudi
skupno občinsko upravo- medobčinsko inšpekcijo, ki bo opravljala nadzor nad izvajanjem odloka.
Sonja Glažer je predstavila svoje pripombe in predloge na odlok:
- 3. člen (8. točka): karta ureditvenega območja naj bo sestavni del odloka.
- 5. člen (2. odstavek, 3. točka) : bolj definirati vrste odpadkov; 18. Točka – prekomerno
uživanje alkoholnih pijač na javnih mestih (tu so mišljene garažne hiše, parkirišča..); 27.
točka – predlaga karto ureditvenega območja; 29. točka – težko je določiti kaj je škodljiv
dim in plin.
- 7. člen – kdo je pustil iztrebek je nemogoče ugotoviti, razen če se ga zaloti pri samem
dejanju.
V razpravi je bilo pojasnjeno, da je za primer polivanja gnojevke pristojna kmetijska inšpekcija.
Ervin Anzelc je dejal, da je predpisana globa za posamezne prekrške zelo visoka in se mu to ne zdi
prav. Odgovor je bil, da je treba upoštevati zakon o prekrških. Inšpektor najprej opozori kršitelja in
šele po ponovitvi dejanja zoper njega sproži postopek. Višina glob je odvisna od Občinskega sveta.
V Velenju imajo tak odlok od leta 2011. Na območju občine Braslovče redarstvo in inšpekcija deluje
po planu dela. Če dobijo prijavo, obvestijo občino. Redarji lahko delajo tudi ob sobotah in ponoči do
02. ure, če se tako dogovorimo. Glede uporabe videonadzora je bilo pojasnjeno, da bi morala
občina sprejeti ustrezen pravilnik glede video posnetkov, saj sicer inšpektor nima pravne podlage,
da lahko ukrepa zoper kršitelja. Ta odlok je namenjen samo za javne površine oz. površine v lasti
občine. Inšpektorica je še pojasnila, da so prijavitelji anonimni, če pa se zadeva odstopi v
reševanje sodišču, je prijavitelj vabljen kot priča.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme predlog Odloka o splošnem redu in miru v
občini Braslovče 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 7
Predstavitev izdelanih kmetijskih strokovnih podlag – Pedološke karte občine Braslovče, sta
predstavila predstavnik podjetja ProTellus d.o.o., Jure Radišek in predstavnik Kmetijskega inštituta
Slovenije, dr. Borut Vrščaj. Občina Braslovče je v letu 2013 pristopila k izdelavi strokovnih
kmetijskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega reda občine Braslovče. V ta
namen je naročila izdelavo pedološke karte 1:10.000, ki pomeni temeljni dokument za trajnostno
prostorsko načrtovanje, varovanje in optimalno rabo tal in prostora. Raziskava je zajela izkop in
opis talnih profilov in sond, pedološko kartiranje, laboratorijsko analitiko, obdelavo terenskih in
laboratorijskih podatkov ter računalniško obdelavo, ki je zajemala digitalizacijo pedološke karte in
talnih profilov, izdelavo pregledne karte bonitete kmetijskih zemljišč, numerično obdelavo podatkov
in izdelavo GIS informacijskih slojev. Gre za prvi primer občine, ki je namenila sredstva za izdelavo
takih strokovnih podlag, ki so podlaga za pripravo prostorskega akta.
V razpravi je Marko Balant vprašal za ceno tega projekta in kako je z uporabnostjo zemljišč v
kmetijske namene. G. Radišek je pojasnil, da se je projekt začel v septembru 2013 in končal
31.1.2014. Cena celotnega projekta je 23.000,00 EUR. Tudi občina Celje ima izdelano pedološko
karto za svojo občino. G. Vrščaj je dodal, da se čedalje več dela na zaščiti tal in varovanju
kmetijskih zemljišč, tudi zakonodaja se je po letu 2007 začela ukvarjati s kmetijskimi površinami.
Občina Braslovče ima zelo pester in razgiban prostor.
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Po razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme informacijo o izdelanih kmetijskih
strokovnih podlagah - Pedološki karti občine Braslovče.
Ad 8
Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2013, je podala predsednica NO Helena Gajšek. Marko
Balant je dejal, da s poročilom ni zadovoljen, saj je prekratko in po njegovem mnenju nepopolno,
zato bo glasoval proti. Župan je dejal, da v letu 2013 ni dobil nobene prijave s strani organov ali
posameznikov glede morebitnega nepravilnega delovanja občine in njenih organov. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme poročilo o delu Nadzornega odbora
občine Braslovče v letu 2013 in program dela za leto 2014.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 10 in PROTI 3 svetniki.
Ad 9
Predlog odloka o priznanjih občine Braslovče je obrazložila predsednica komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Danica Tajnšek.
V razpravi je Vinko Drča predlagal, da se namesto županovega priznanja ohrani častni znak, kot je
bil do sedaj. Predlaga, da se podeli ena zlata, ena srebrna in ena bronasta plaketa. Marko Balant
je predlagal, da se v odloku opredeli oz. navede izgled plaket, kot je bilo v dosedanjem odloku
(zlata plaketa z zlatim cekinom npr.) Strinja pa se, da se podeli županovo priznanje namesto
častnega znaka. Po krajši razpravi je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme predlog Odloka o priznanjih občine
Braslovče 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 10
Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, je obrazložila Renata Marolt. Iz
poročila Doma Nine Pokorn, ki izvaja pomoč na domu kot javno službo na območju občine
Braslovče, izhaja, da je bilo v to socialno varstveno storitev v letu 2013 vključenih povprečno 17
naših občanov, za katere je bilo povprečno mesečno opravljenih 84 ur neposredne socialne
oskrbe. Občina Braslovče zadnja tri leta priznava subvencijo v višini 55 %. Zaradi bistveno nižjega
povprečnega števila opravljenih ur, se v novem predlogu cena ure pomoči na domu povišuje tako
za uporabnika, kot tudi za občino.
V razpravi je Marko Balant nasprotoval višji ceni in predlagal, da ostane cena ista kot lani. Število
uporabnikov se znižuje, cena storitev pa ves čas narašča. Renata Marolt je dejala, da se je za
našo občino število ur znižalo, ker je po podatkih izvajalca storitev prenehalo koristiti nekaj
uporabnikov, ki so koristili veliko število ur. Tudi v razpravi so se svetniki strinjali, da je pomoč na
domu predraga. Predlagali so, da Občina Braslovče pridobi informacijo, zakaj so se uporabniki
odjavili in ne želijo več prejemati pomoči na domu. Dvomijo namreč, da so razlogi izključno smrt
uporabnika ali pa prehod v institucionalno varstvo.
Župan je sklenil, da se na naslednjo sejo občinskega sveta povabi predstavnika Doma Nine
Pokorn, ki naj obrazloži argumente za povišanje cen storitev pomoči na domu.
Ad 11
Zaključni račun proračuna občine Braslovče za leto 2013 je obrazložila Barbara Florjan Jelen. ZR
bo pregledal tudi NO občine Braslovče in notranji revizor. Smo najmanj zadolžena občina med
šestimi občinami bivše občine Žalec. V letu 2013 smo poslovali pozitivno. Sprejet je bil
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SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Zaključni račun proračuna občine
Braslovče za leto 2013.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 12
Sledile so pobude in vprašanja.
Vinko Drča želi podatek, koliko se je povečalo število prebivalcev v občini Braslovče od leta 2008
do danes. Želi tudi odgovor, kdaj se bo izplačala škoda zaradi suše.
Renata Marolt je povedala, da smo od Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejeli odgovor, da bi bile
državne pomoči za ta namen razdeljene do konca leta 2014. Povedala je tudi, da je ministrstvo
sprejelo pobudo o opredelitvi vročinskega vala kot naravne nesreče.
Želi pisni odgovor, zakaj odmera ceste na relaciji Uroš Drča - cerkev – Novak Damjan, še ni
končana. Zanima ga tudi, kdo bo očistil vejevje ob brežini Reke, ki ga je posekal Nivo, ko je čistil
reko in kdaj bo prelivna pregrada nad domačijo Šket in urejena brežina pri domačiji Gorenšek. Želi
prejeti odgovor in stališče županov glede poplavne varnosti.
Marko Balant je imel pripombo glede postavitve oznake cona 30 v Rakovljah in meni, da znak ni
pravilno postavljen. Jure Vasle je seznanil svetnike, da se je 7 svetnikov odpovedalo sejninam,
zaradi pomoči Aniti Stopar. Zavarovalnica bo krila stroške operacije, vse ostale stroške pa morajo
kriti starši deklice.
Ervin Anzelc želi informacije glede objekta »Partizan«, kaj se dogaja z njim, kakšno vlogo ima pri
tem DTV Partizan in kaj se dogaja s podjetjem Zeleno zlato.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 19.45 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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