O B Č I N A B R AS L O V Č E
Braslovče 22, 3314 Braslovče
Tel.: (03) 703 84 00, Faks: (03) 703 84 10
E-pošta: obcina@braslovce.si

OBČINSKI SVET
ZAPISNIK
13. redne seje, ki je bila v sredo, 28.3.2012, ob 16. uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Jure Vasle, Blaž Ramšak, Vekoslav Mikek, Drago Turnšek, Filip Beloglavc, Rudi
Žohar, Tone Repnik, Branko Ribizel, Danilo Arčan, Danica Tajnšek, Dani Cokan, Vinko Drča in Jani
Štusej
Opravičeno odsotni: Marko Balant, Boštjan Kragl
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Verica Kamin in
Renata Marolt
Ostali prisotni: Ervin Anzelc, Helena Gajšek, Tone Tavčer, Igor Glušič, Špela Ožir
AD 1)
Župan je uvodoma pozdravil prisotne in ugotovil, da je na seji prisotna večina svetnikov in da se seja
lahko nadaljuje.
AD 2)
Župan je dal v razpravo zapisnik 12. seje občinskega sveta.
Brez pripomb je bil sprejet naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 12. seje.
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 3)
Župan je v skladu s 30. členom Poslovnika občinskega sveta predlagal razširitev dnevnega reda s
točko »Spremembe pravilnika o sprejemu otrok v vrtec«, ki bi se umestila za točko 12 predlaganega
dnevnega reda.
Brez pripomb je bil sprejet naslednji
SKLEP: Potrdi se predlagana razširitev dnevnega reda.
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Potrditev cene vodarine in omrežnine za dejavnost oskrbe s pitno vodo
6. Novelacija razvojnega programa izgradnje kanalizacijskega sistema v občini Braslovče
7. Odlok o turističnem vodenju na območju Spodnje Savinjske doline – 1. branje
8. Osnutek statuta Občine Braslovče
9. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi parc št. 868/25 k.o. Trnava
10. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi parc št. 449/164 k.o. Male Braslovče
11. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2011
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12. Soglasje k ceni ure socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v letu 2012
13. Spremembe pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
14. Pobude in vprašanja svetnikov
SKLEP: Sprejme se dnevni red v predlagani vsebini
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI pa 0 svetnikov
AD 4)
Na poročilo o realizaciji sklepov ni bilo pripomb.
AD 5)
Obrazložitev k tej točki je podal Igor Glušič JKP Žalec. Predstavil je pravne podlage, metodologijo in
izhodišča za oblikovanje cen storitve oskrbe s pitno vodo ter izračun nove cene vodarine. Ob
upoštevanju trenutnih okoliščin bi se za povprečno štiričlansko družino s povprečno porabo 16 m3
vode strošek povezan z vodo povečal za 1,33 EUR mesečno. Do danes so predlagano ceno potrdili
na občinskih svetih občin Žalec, Tabor in Vransko.
Filip Beloglavc je vprašal koliko je izgub v sistemu?
Igor Glušič je povedal, da se v sistemu izgubi približno 35% vode, kar je še vedno veliko, pa bistveno
manj kot v preteklih letih. Izgube nastajajo predvsem zaradi dotrajanosti sistema in ni pričakovati, da bi
bilo v bližnji prihodnosti kaj bolje. To pa predvsem zaradi pomanjkanja denarja za investicije.
Tone Repnik je vprašal zakaj se še vedno na računih pojavljajo stroški za sanacijo deponije Ložnica in
kako je z zalogami vode?
Igor Glušič je povedal, da stroške za sanacijo deponije Ložnica zaračunava podjetje Simbio. Glede na
to, da se sanacija bliža koncu so tudi stroški že nižji. Sicer bo ostal nek minimalen strošek, ker se
bodo na deponiji še vedno izvajale določene aktivnosti.
Oskrba vode je kljub suši stabilna in če ne bo drastičnih sprememb se ne pričakuje redukcij, verjetno
pa se bo uvedla omejitev porabe vode (zalivanje vrtov, pranje avtomobilov).
Vinko Drča je izpostavil problematiko obnove vodovoda Tabor-Grajska vas-Prebold. Gre za salonitni
vod iz leta 1963. Vprašal je tudi, kako se bo zavarovalo vodno zajetje Križnikov mlin.
Igor Glušič je povedal, da je Občina
območju. Vsi kmetje, ki imajo kmetije
lahko prejeli odškodnine. Komunalna
dolžni ravnati v skladu s predpisi, v
službe.

Braslovče dobila predlog zavarovanja vodnih virov na svojem
na vodovarstvenem območju bodo na podlagi novih predpisov
podjetja bodo te odškodnine dolžna izplačati. Kmetje pa bodo
nasprotnem primeru pa bodo ukrepale pristojne inšpekcijske

Vinko Drča je povedal, da kmeta z območja zajetja Križnikov vrh ravnata v skladu s predpisi. Problem
je v tem, da se ob močnem deževju vsa gnojevka iz 22 ha hribovskih površin spere na območje
vodnega zajetja. Sam vidi edino možno rešitev v prepovedi gnojenja na celotnem območju.
Igor Glušič je zagotovil, da bo Občini Braslovče posredovan na vpogled načrt vodovarstvenih pasov za
zajetje Križnikov mlin.
Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Braslovče potrdi ceno storitve javne službe oskrbe s pitno
vodo za vodarino v višini 0,4143 EUR/m3.
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
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SKLEP 2: Občinski svet Občine Braslovče potrdi ceno storitve javne službe oskrbe s pitno
vodo za omrežnino za vodomer DN 13 v višini 1,3159 EUR/vodomer/mesec.
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
SKLEP 3: JKP Žalec d.o.o. potrjene cene uveljavi takoj, ko bodo za to obstajale ustrezne
zakonske podlage.
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 6)
Obrazložitev k tej točki je podal Igro Glušič JKP Žalec. Povedal je, da ima Občina Braslovče sprejet
razvojni program izgradnje kanalizacijskega sistema 2005 – 2015, s katerim je bil določena gradnja
kanalizacijskega sistema in sistema malih čistilnih naprav. Obstoječi program je predvidel izgradnjo
devetih malih čistilnih naprav. Kasnejši izračuni pa so pokazali, da je cenejša izgradnja primarne
kanalizacije z navezavo na čistilno napravo Kasaze. Izračuni kažejo, da stroški investicije in
vzdrževanja nižji pri sistemu primarnih kanalov in centralne čistilne naprave kot pa pri veljavnem
predlaganem programu z malimi čistilnimi napravami.
Predlagana novelacija ukinja 5 malih čistilnih naprav (ČN Poljče, ČN Spodnje Gorče, ČN Glinje, ČN
Gomilsko, ČN Grajska vas), predlaga pa se izvedba kanalizacije s fekalnimi črpališči in tlačnimi vodi s
priključitvijo na ČN Kasaze. ČN Kasaze je dimenzionirana v takem obsegu, da lahko prevzame tudi te
dodatne obremenitve.
Strošek izgradnje kanalizacijskega sistema po novelaciji se znižuje iz predvidenih 1.300.000 EUR na
751.000 EUR. Sprejeta novelacija bo v nadaljevanju podlaga za izdelavo PGD.
Vinko Drča se strinja z predlagano ukinitvijo malih čistilnih naprav. Povedal je še, da je trasa
predvidenega kanala do Kaplje vasi speljana po zemljiščih, ki so v lastni Občine Braslovče in Občine
Prebold.
Filip Beloglavc je zadovoljen s predlagano rešitvijo. Predlagal pa je, da bi se izdelala časovnica za
predvideno izdelavo projektne dokumentacije.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme »Novelacijo razvojnega programa izgradnje
kanalizacijskega sistema v občini Braslovče« (varianta II).
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 7)
Obrazložitev k tej točki je podal župan. Razvojna agencija Savinja je pripravila predlog odloka o
turističnem vodenju na območju Spodnje Savinjske doline. Predlog je bil najprej obravnavan na
sestanku županov, na katerem so bile podane prve pripombe. S temi pripombami dopolnjen predlog
podajamo v obravnavo na občinske svete vseh šestih občin. Z odlokom se določajo pogoji za
opravljanje turističnega vodenja. Organizacija in vodenje turistično vodniške službe je naloga Zavoda
za kulturo, šport in turizem Žalec v sodelovanje s strokovnimi službami občine. Odlok opredeljuje tudi
potrebna sredstva za organiziranje in izvajanje vodniške službe.
Vinko Drča podpira idejo o enotnem vodenju, zanima ga pa, kaj bo z vodniki, ki že imajo veljavne
licence. Poleg tega se mu zdi tudi nujno, da se v aktivnosti vključijo tudi društva. Predlaga, da se v 3.
člen predloga odloka doda še beseda »društva«.
Jani Štusej je povedal, da vodniki, ki dve leti zapored ne opravljajo vodenja, izgubijo licenco. Potrebno
je preveriti, kako se bo vključevalo obstoječe vodnike.

O B Č I N A B R AS L O V Č E
Braslovče 22, 3314 Braslovče
Tel.: (03) 703 84 00, Faks: (03) 703 84 10
E-pošta: obcina@braslovce.si

Branko Ribizel je vprašal, ali bo Občina Braslovče zagotovila sredstva za izobraževanje turističnih
vodnikov. Dodal je še, da osebe, ki imajo licenco za vodenje na ravni države, ne potrebujejo posebej
licenc za vodenje na lokalnem nivoju.
Župan je odgovoril, da bo Občina Braslovče morala zagotoviti določena sredstva za dejavnost
vodenja. Pridobili pa bomo tudi seznam vodnikov za območje SSD.
Po kratki razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče daje odlok o turističnem vodenju na turističnem
območju Spodnje Savinjske doline – območju občin Braslovče, Prebold, Tabor, Vransko in
Žalec v 30 dnevno javno obravnavo.
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 8)
Obrazložitev k tej točki je podala Verica Kamin. Povedala je, da je sprememba statuta nujna zaradi
sprememb Zakona o lokalni samoupravi. Osnutek odloka je na svoji seji obravnavala tudi komisija za
normativne akte, ki predlaga osnutek statuta v 30 dnevno javno obravnavo. Za enkrat so v
spremembo statuta vnesene le spremembe. Predloge zanje pričakujemo v času javne obravnave.
Vinko Drča predlaga, da se občane na mesečnem letaku obvesti o javni obravnavi.
Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče daje osnutek Statuta Občine Braslovče v 30 dnevno
javno obravnavo.
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 9)
Obrazložitev k tej točki je podala Verica Kamin. Na pobudo Ane Marije Drev se predlaga zamenjava
njenega zemljišča 581/47 k.o. Trnava (v naravi javna pot), z zemljiščem 868/25 k.o. Trnava, katerega
lastnica je Občina Braslovče.
Zamenjava bi se opravila na podlagi parcelacije.
S predlagano zamenjavo se je strinjal tudi odbor za gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje.
Brez razprave je bi sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi parc.
št. 868/25 k.o. Trnava in se strinja z zamenjavo omenjene parcele s parcelo št. 581/47 k.o.
Trnava, katere lastnica je Ana Marija Drev, Zakl 6, Gomilsko.
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 10)
Obrazložitev k tej točki je podala Verica Kamin. Na pobudo Zdenke Težak, Zavčeva 14, Ptuj se
predlaga prodaja zemljišča 449/164 k.o. Male Braslovče. Stranka ima v lasti zemljišče 449/38 k.o.
Male Braslovče, ki ga parcela, katere lasnica je občina (449/164 k.o. Male Braslovče) deli na polovico.
Zaradi zaokrožitve posesti želi Zdenka Težak odkupiti navedeno parcelo. Parcela ima status
stavbnega zemljišča.
Brez razprave je bi sprejet naslednji
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SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi parc.
št. 449/164 k.o. Male Braslovče in se da se zemljišče po opravljeni cenitvi proda Zdenki Težak,
Zavčeva 14, Ptuj.
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 11)
Obrazložitev zaključnega računa za leto 2011 je podala Barbara Florjan Jelen. Župan je podal
informacijo o stanju dolga na dan 31.12.2011. Občina je zadolžena v skupnem dolgu 1.225.862,89
EUR (glavnica). Krediti se nanašajo na financiranje izgradnje telovadnice in prizidka k OŠ Braslovče,
MLC SSD I. faza in MLC SSD II. faza. Na računih je konec preteklega leta ostalo nekaj več kot
300.000 EUR. Pretežni del tega ostanka se nanaša na planiran znesek za odkup zemljišča za
poslovno trgovinski objekt, ki pa ni bil izveden, ker je investitor sam kupil zemljišče na javni dražbi.
Nekaj sredstev je ostalo tudi na račun prejetih komunalnih prispevkov.
Brez razprave je bi sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme zaključni račun Občine Braslovče za leto
2011.
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 12)
Obrazložitev k tej točki je podala Renata Marolt. Na kratko je obrazložila obe predlagani varianti cene
storitve pomoč na domu. Prva varianta upošteva 50% subvencijo občine, druga pa že veljavno 55%
subvencijo. Glede na to, da je občinski svet že v preteklem letu sprejel sklep o 55% subvenciji se
predlaga da odstotek tudi v letošnjem letu ostane nespremenjen.
Tone Repnik meni, da je cena ure pomoči na domu zelo visoka.
Renata Marolt se strinja s to trditvijo. Povedala pa je, da je cena sestavljena po metodologiji in da so
vključeni vsi stroški, ki jih metodologija predpisuje. Dejansko višino teh stroškov pa je težko preverjati.
Filip Beloglavc je vprašal ali predlagano povišanje subvencije sovpada z napovedanimi varčevalnimi
ukrepi v javnem sektorju.
Renata Marolt je odgovorila, da ne gre za povišanje subvencije, ampak samo za ohranjanje
subvencije na nivoju preteklega leta. Na osnovi znanih povprečnih podatkov se ocenjuje, da bi se
strošek pomoči na domu na letni ravni povišal za okoli 400 EUR.
Po kratki razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa
SKLEP 1: Občinski svet Občine Braslovče soglaša s subvencijo občine v višini 55% cene ure
pomoči družini na domu.
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
SKLEP 2: Občinski svet Občine Braslovče daje soglasje k ceni ure socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v višini 17,65 EUR, oziroma v višini 19,63 EUR za delo ob nedeljah in
praznikih, od 1.4.2012 dalje.
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 13)
Obrazložitev k tej točki je podala Renata Marolt. Povedala je, da spremembe pravilnika občinskemu
svetu v sprejem predlaga svet zavoda OŠ Braslovče. Spremembe se vnašajo v 6. In 12. člen
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pravilnika. Spremembe v 6. členu spreminjajo način oblikovanja čakalne liste, spremembe v 12. členu
pa spreminjajo način točkovanja. Nov način točkovanja daje prednost staršem, ki so zaposleni in imajo
stalno bivališče v občini Braslovče.
Vinko Drča je opozoril, da bi moralo biti natančno definirano, kaj pomeni status zaposlenega. Ali to
vključuje tudi status kmeta?
Jure Vasle opozarja, da se po novem v izenačujejo tisti vlagatelji iz drugih občin, katerih otroci že
obiskujejo naše vrtce z vlagatelji iz naše občine.
Jani Štusej je podal pripombo na oblikovanje čakalne liste.
Renata Marolt je odgovorila, da vseh »mejnih« primerov z nobenim pravilnikom ne bomo mogli rešiti.
Vedno se bo našel kakšen primer, ki ga bo pravilnik postavil v boljši ali slabši položaj v primerjavi z
večino. V splošnem pa predlagana sprememba rešuje večino problemov s katerimi se je komisija za
sprejem otrok v vrtec srečevala v zadnjih letih.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme spremembe pravilnika o sprejemu otrok v
vrtec.
Glasovanje: prisotnih 13 svetnikov; ZA je glasovalo 10 svetnikov, PROTI 3 svetniki
AD 14)
Župan je prisotne svetnike seznanil z aktivnostmi v zvezi z izgradnjo suhih zadrževalnikov,
prostorskim redom občine in izgradnjo avtoceste. Na to temo so bili izvedeni sestanki s predsedniki
političnih strank v občini in vodji svetniških skupin. Organiziran je bil tudi sestanek s poslanci iz pete
volilne enote. Izoblikovana so bila pogajalska izhodišča, ki bodo predstavljena pristojnim ministrom.
Sledile so pobude in vprašanja svetnikov.
Jure Vasle je želel razčistiti dvome in vprašanja, ki so se pojavila v zvezi s prenakazilom sejnin.
Povedal je, da je pred dobrodelnim koncertom s strani svetnika Boštjana Kragla dobil predlog, da se
svetniki odpovedo ene sejnine v korist nakupa defibrilatorja. Sam meni, da je zavzel stališče, da se
naprave kupijo iz skupnih sredstev (vključno z morebitnimi sejninami), ki bi se zbrale na dobrodelnem
koncertu, zato je tudi sam podprl idejo. Večina svetnikov se je s predlogom strinjala. V zadnjih dneh pa
je s strani skupine svetnikov prišlo do nasprotnega predloga in sicer, da se defibrilator iz naslova
sejnin kupi v imenu občine. Sam tega predloga pa ne podpira in želi, da se to novo stališče pojasni.
Danilo Arčan je v imenu skupine štirih svetnikov povedal, da so se pripravljeni odpovedati sejninam
kot vsi ostali, skeptičen pa je glede izvedbe. Zanima ga kdo je nosilec računa na katerega bi se
sredstva nakazala, kako se bo nakazilo izvedlo, kdo je organizator, kdo bo kupec naprav in v končni
fazi, koliko je bilo sploh prihodkov od koncerta?
Jure Vasle je povedal, da je nosilec računa in organizator koncerta NSi. Izrazil je razočaranje nad
zadnjimi dogodki in odstopa od namere. Manjkajoči denar za nakup tretjega defibrilatorja bo
nadomeščen na drugačen način. Vsi prihodki in izdatki koncerta so natančno evidentirani preko
blagajne.
Na tem mestu je svetnik Jure Vasle zapustil sejo.
Dani Cokan je povedal, da se je svetniška skupina SD pripravljena odpovedati sejninam, vendar je
potrebno dogovoriti preglednost načina plačevanja in porabo.
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Barbara Florjan Jelen je povedala, da se tudi v primeru odpovedi sejnine odvedejo vse dajatve, kot bi
svetnik sejnino prejel, neto znesek pa se potem po dogovoru nakaže organizatorju.
Filip Beloglavc je opozoril na problematiko previsokih hitrosti na vpadnih cestah, Še posebej
problematična je vpadnica na Rezani. Predlaga namestitev hitrostne ovire.
Danica Tajnšek pa je izpostavila problematiko manjših mostov na vodotokih. V Podvrhu npr. most čez
Terbolco. Manjših mostov, ki so zaradi velikih tež tovornjakov poškodovani je v občini še verjetno
veliko. Vprašanje pa je, kdaj se jih bo lahko saniralo.
Hkrati pa jo zanima še, kako je s sanacijo plazu Hribernik.
Župan se je prisotnim zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 19. uri.

Zapisala:
Renata Marolt

Branimir Strojanšek
ŽUPAN

