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OBČINSKI SVET
ZAPISNIK
21. redne seje, ki je bila v sredo, 19.06.2013, ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Jani Štusej (od 16.05), Jure Vasle, Vekoslav Mikek, Vinko Drča (od 16.05), Ervin
Anzelc, Filip Beloglavc, Marko Balant, Rudi Žohar, Tone Repnik, Danilo Arčan, Branko Ribizel, Boštjan
Kragl, Danica Tajnšek, Dani Cokan.
Opravičeno odsotni: Blaž Ramšak
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič in Renata Marolt
Ostali prisotni: Helena Gajšek - NO, Tone Tavčer, Matjaž Zakonjšek, Igor Glušič in Nives Halužan
vsi JKP Žalec, Marija Rančigaj (KO Gomilsko), Ksenija Rozman (VTV)
AD 1)
Župan Branimir Strojanšek je uvodoma pozdravil prisotne in ugotovil, da je na seji prisotnih 12
svetnikov in da se seja lahko nadaljuje.
AD 2)
Župan je dal v razpravo zapisnik 20. seje občinskega sveta.
Brez pripomb je bil sprejet naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 20. seje.
Glasovanje: prisotnih 12 svetnikov; ZA je glasovalo 12 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 3)
Župan je dal v razpravo zapisnik 1. dopisne seje občinskega sveta.
Na tem mestu sta se seje udeležila svetnika Vinko Drča in Jani Štusej (16.05).
Brez pripomb je bil sprejet naslednji
SKLEP 1: Potrdi se zapisnik 1. dopisne seje
Glasovanje: prisotnih 14 svetnikov; ZA je glasovalo 14 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 4)
Pred razpravo o predlaganem dnevnem redu je župan, kot predlagatelj dnevnega reda, svetnike
seznanil z umikom točke 8, pri kateri bi se svetniki odločali o prodaji zemljišča parc.št. 21/7 k.o.
Trnava. Predlagana odkupna cena je bistveno nižja od cene, ki izhaja iz uradne cenitve. Odbor za
gospodarske dejavnosti, ki je predlog odkupa obravnaval, je predlagal, da se za to zemljišče pridobi
dodatna cenitev.
Župan je predlagal v potrditev naslednji dnevni red.
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Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje občinskega sveta
4. Potrditev predlaganega dnevnega reda
5. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
6. Oblikovanje cen izvajanja storitev javne službe oskrba s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode
7. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče, OE Vrtec Braslovče in
dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti in odsotnosti v
primeru bolezni.
8. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (k.o. Braslovče)
9. Pobude in vprašanja svetnikov
Brez razprave je bil sprejet naslednji
SKLEP: Sprejme se dnevni red v predlagani vsebini.
Glasovanje: prisotnih 14 svetnikov; ZA je glasovalo 14 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 5)
Župan je dal v razpravo poročilo o realizaciji sklepov.
Na poročilo o realizaciji sklepov ni bilo pripomb.
AD 6)
Obrazložitev je podal Matjaž Zakonjšek. Povedal je, da je bila problematika oblikovanja cen izvajanja
storitev javne službe oskrba s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode obravnavana na ravni vseh občin Spodnje Savinjske doline. Doseženo je bilo tudi skupno
stališče županov, da se cene oblikujejo enotno za območje cele doline.
V skladu z novo zakonodajo, ki od konca leta 2012 ureja področje javne službe oskrbe s pitno vodo ter
javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, sta bila izdelana ločena
elaborata oblikovanja cen storitev.
Cena storitve izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz dveh delov. Omrežnina je
strošek, ki se nanaša na infrastrukturo oziroma na vrednost premoženja, ki ga ima vsaka posamezna
občina in je sestavljena iz stroška amortizacije, zavarovanja infrastrukture in odškodnin (2,2045
EUR/mesec/vodomer), iz stroška obnove vodomerov (1,1597 EUR/mesec/vodomer) ter stroška
priključnine (1,5767 EUR/mesec/vodomer). Višina omrežnine je od občine do občine različna. Višina
omrežnine za Občino Braslovče znaša 4,9409 EUR/mesec/vodomer brez DDV.
Strošek vodarine zajema stroške, ki se neposredno nanašajo na porabo vode in za Občino Braslovče
znaša 0,4220 EUR/m3 porabljene vode. Poleg tega se v vodarino prišteva še strošek vodnih povračil,
ki je predpisana s strani RS in se nanaša na pravico črpanja vodnih virov in znaša 0,0728 EUR/m3.
Skupaj višina vodarine znaša 0,4948 EUR/m3 brez DDV. Cena vodarine je enotna za vse občine
Spodnje Savinjske doline.
Cena storitve izvajanja javne službe odvajanja komunalne odpadne vode vsebuje ceno omrežnine,
ceno odvajanja odpadne vode in okoljsko dajatev. Omrežnina za odvajanje komunalne in padavinske
vode znaša 42,5729 EUR/mesec/vodomer, omrežnine za čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode 0,0885 EUR/mesec/vodomer, cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
znaša 0,3248 EUR/m3-dobavljene pitne vode, ki se odvaja v javni kanalizacijski sistem. Cena storitve
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode znaša 0,7043 EUR/m3-dobavljene pitne vode, ki se
2

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

odvaja v javni kanalizacijski sistem in se zaključi s čistilno napravo, cene storitve povezane greznicami
in malimi komunalnimi čistilnimi napravami znaša 0,3687 EUR/m3-dobavljene pitne vode, ki se odvaja
v greznico. Cene so brez DDV.
Zaradi visoke vrednosti zgrajenega kanalizacijskega sistema in relativno nizkega števila priključenih
gospodinjstev znaša omrežnina za odvajanje komunalne in padavinske vode v občini Braslovče
42,5729 EUR brez DDV. Ker je cena omrežnine v ostalih občinah bistveno nižja, se iz proračuna
Občine Braslovče za pokrivanje tega dela stroška za gospodinjstva in izvajalce nepridobitne dejavnosti
zagotavlja subvencija. Subvencionirana cena omrežnine za gospodinjstva in izvajalce nepridobitne
dejavnosti znaša 3,0993 EUR brez DDV.
Na tem mestu je ob 16.40 uri sejo zaradi srečanja z ministrom Dejanom Židanom zapustil župan
Branimir Strojanšek. Vodenje seje je prevzel podžupan Anton Repnik.
Matjaž Zakonjšek je v nadaljevanju predlagal občinskemu svetu, da se predlagane cene potrdijo s
1.7.2013.
Vinko Drča je vprašal, kako bomo lahko ugodili zahtevi, ki do leta 2017 predvideva priključitev
gospodinjstev na kanalizacijske sistem oziroma ureditev vodotesnih greznic z zagotovljenim odvozom.
Ponovno pa je izpostavil problematiko vodnega zajetja Križnikov mlin. Sam se je pozanimal na Občini
Tabor, ki na državo ni poslala nobenih pobud za sistemsko ureditev uporabe gnojil na tem območju.
Ponovno je apeliral na JKP, da aktivno pristopi k reševanju te problematike.
Matjaž Zakonjšek je odgovoril, da se ne spomni, da bi kdaj prišlo do onesnaženja pitne vode na
območju občine Tabor. Vsa izdelana poročila v zvezi z nadzorom kvalitete pitne vode so bila brez
posebnosti.
Igor Glušič je dodal, da so bile s strani JKP izdelane strokovne podlage za zaščito vodnih zajetij in
poslane na ministrstvo. Le to pa do danes še ni pripravilo uredbe za zaščito območij na katerih so
vodna zajetja.
Vinko Drča je zatrdil, da je do onesnaženja prišlo, o čemer je obvestil tudi takratni občinski svet.
Vprašal je tudi zakaj JKP strokovnih podlag še ni predstavilo na seji občinskega sveta, kot je bilo
dogovorjeno.
Marko Balant je vprašal, ali je na dnevnem redu le razprava o cenah storitev ali se cene tudi potrjujejo.
Opozoril je, da v gradivu ni bilo sklepov. Prav tako v gradivu ni bilo podano stališče odbora za
gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje. Nasprotuje praksi, da se gradivo za sejo podaja na
dan seje na mizo. Predlaga, da se opravi splošna razprava, točka pa umakne z dnevnega reda.
Boštjan Kragl je povedal, da je odbor za gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje obravnaval
predlog cen izvajanja storitev javne službe oskrba s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode. Stališče odbora je bilo, da se oba elaborata obravnavata na seji
občinskega sveta.
Branko Ribizel je opozoril na še vedno prevelike vodne izgube.
Matjaž Zakonjšek je povedal, da se vodovodi obnavljajo v skladu s finančnimi zmožnostmi
investitorjev. V zadnjem času pa je veliko obnov vodovodov povezanih z izgradnjo kanalizacij, kar je
tudi edino smiselno, da se vsa dela opravijo naenkrat. Na ta račun se tudi zgodi, da se zamakne
obnova kakšnega odseka, ki je v slabšem stanju.
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Na pripombo Marka Balanta v zvezi s pripravo gradiva je Igor Glušič povedal, da so sklepi pripravljeni
in dani v priloženem gradivu.
Filip Beloglavc je vprašal, zakaj so v predlogu cene zajete tudi padavinske vode, čeprav se cene v
elaboratu na padavinske vode sploh ne nanašajo?
Matjaž Zakonjšek je povedal, da se za območje občine Braslovče cena za odvajanje padavinskih voda
(vode s streh) ne obravnava. S tem delom cene imajo opravka mestne občine, npr. MO Celje. Sicer pa
je to dikcija uredbe.
Vinko Drča je ponovno zahteval, da se na občinskem svetu predstavijo strokovne podlage, ki jih je
JKP pripravilo za zavarovanje območja na katerem se nahaja zajetje Križnikov mlin.
Igor Glušič je povedal, da je gradivo na vpogled na Občini Braslovče in Tabor.
V primeru, da je gradivo na vpogled na sedežu občine, svetnik Vinko Drča ne bo zahteval posebne
obravnave na občinskem svetu.
Ervin Anzelc je postavil vprašanje vodotesnih greznic. Do kdaj in koliko gospodinjstev bo doletel ta
strošek?
Matjaž Zakonjšek je povedal, da bodo do leta 2017, po do sedaj veljavnih predpisih, vsa gospodinjstva
morala biti priključena na male čistilne naprave. Predvideva pa se, da se bodo zaradi nerealnosti
izvedbe, ti roki za kakšno obdobje podaljšali.
Boštjan Kragl se je navezal na opozorilo Filipa Beloglavca glede odvajanja padavinskih voda. Vprašal
je, kaj se zgodi v primeru, da nekdo izpelje padavinske vode v kanalizacijski sistem?
Matjaž Zakonjšek je povedal, da so za to pristojne inšpekcijske službe. Glede na večje količine vode,
ki se v sistemu pojavijo, je kršitelja relativno enostavno odkriti. Kršitelj je sankcioniran s strani
inšpektorja.
Vinko Drča je vprašal, kam se bodo odvedle padavinske vode v naseljih z gostejšo poselitvijo?
Odgovor je podal Milan Šoštarič. Povedal je, da se za vsako območje poselitve pripravlja podroben
prostorski načrt, ki posebej, v skladu z možnostmi, ki jih ima teren, ureja tudi odvajanje padavinskih
voda.
Po končani razpravi je podžupan Tone Repnik predlagal, da se o sklepih, ki jih je pripravil JKP glasuje
paketno.
Svetniki so soglasno sprejeli
SKLEP 1: Občinski svet Občine Braslovče o predlogih sklepov glasuje v paketu.
Glasovanje: prisotnih 14 svetnikov; ZA je glasovalo 14 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
SKLEP 2: Občinski svet Občine Braslovče potrjuje predloge sklepov – cene GJS v predlagani
vsebini.
Glasovanje: prisotnih 14 svetnikov; ZA je glasovalo 14 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
Po tej točki ob 17.46 so sejo zapustili predstavniki JKP Žalec
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AD 7)
Obrazložitev k tej točki je podala Renata Marolt. Povedala je, da se sklep o cenah programov
predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov
vrtca za primer počitniške odsotnosti in odsotnosti v primeru bolezni obravnava iz dveh razlogov. Na
eni strani gre za znižanje cen, kot ga je zaradi ustvarjenih prihrankov predlagalo vodstvo šole. Na
drugi strani pa je bila potrebna natančnejša obrazložitev načina obračunavanja počitniške odsotnosti,
ki je bila v do sedaj veljavnem sklepu nejasna.
Poleg tega pa v sklep dodajamo tudi pogoje, pod katerimi bodo lahko starši uveljavljali znižanje plačila
tudi zaradi bolezni. Gre pa za primere hujših bolezni, zaradi katerih je otrok hospitaliziran, napoten na
zdraviliško zdravljenj ali pa je vzrok odsotnosti težja poškodba.
Renata Marolt je še opozorila na napako, ki se je pojavila pri vsebinskem popravku 3. odstavka 1.
člena sklepa, po seji odbora za družbene dejavnosti. Pravilno se odstavek glasi: »cena za kombiniran
oddelek se zaračunava na lokaciji, kjer deluje samo kombiniran oddelek«.
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Branko Ribizel je povedal, da so se člani odbora s
predlaganim sklepom strinjali.
Boštjan Kragl je vprašal, ali je način obračunavanja počitniške odsotnosti sedaj usklajen s predlogom
sveta staršev, ki je bil iniciator spremembe v tem delu.
Renata Marolt je povedala, da je predlog usklajen.
Po kratki razpravi so svetniki soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme Sklep o cenah programov predšolske vzgoje
v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za
primer počitniške odsotnosti in odsotnosti zaradi bolezni v predlagani vsebini .
Glasovanje: prisotnih 14 svetnikov; ZA je glasovalo 14 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 8)
Obrazložitev pod to točko je podal Milan Šoštarič. Povedal je, da se predvideva širitev ceste od
prireditvenega prostora do kmetije Plaskan. Ker je na delu odseka za predvidena dela na razpolago
premalo zemljišča se predlaga, da se zemljišče parc. št. 710/1 v izmeri 1.111 m2, ki je javno dobro in
ga občina ne potrebuje, po opravljeni parcelaciji zamenja za zemljišča, ki mejijo na cesto in so v lasti
Petra Plaskana, Braslovče 45a, 3314 Braslovče.
Danilo Arčan, predsednik odbora za okolje in prostor se s predlogom strinja, prosi pa, da podobne
predloge predhodno obravnava tudi odbor.
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi parc.
št. 710/1 k.o. Braslovče in se strinja, da se po opravljeni parcelaciji opravi zamenjava zemljišč
med Občino Braslovče in Plaskan Petrom, Braslovče 45a, 3314 Braslovče, za potrebe širitve
ceste parc. št. 723/8 k.o. Braslovče.
Glasovanje: prisotnih 14 svetnikov; ZA je glasovalo 14 svetnikov, PROTI 0 svetnikov
AD 9)
Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov so dani v prilogi.
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Jani Štusej je povedal, da so se nanj obrnili nekateri starši iz Trnave in Šentruperta, ki v prihodnjem
šolskem letu naj ne bi mogli otrok vpisati v vrtec v Trnavi, ampak bi jih morali voziti v Letuš. Vprašal je,
zakaj je prišlo do takšne situacije.
Renata Marolt je pojasnila, da je bilo po izvedenem evidenčnem vpisu in vpisu novincev za šolsko leto
2013/2014 ugotovljeno, da v vrtcu v Braslovčah za novince prvega starostnega obdobja ni prostih
mest, prosta mesta, ki pa so na voljo v Trnavi, pa žal ne zadostujejo za sprejem vseh novincev. V
skladu s prostorskimi možnostmi bi se naj oblikoval nov oddelek v Letušu.
Ker so bila podobna vprašanja naslovljena tudi na občino in na šolo, smo na sestanku sveta OŠ
Braslovče predstavili možno rešitev, ki bi omogočila odprtje še enega oddelka vrtca v Trnavi. To bi bilo
možno pod pogojem, da se petošolci prešolajo na centralno šolo. Ker v POŠ Gomilsko in POŠ Letuš
ni prostorskih težav, je bil na izrednem roditeljskem sestanku s starši petošolcev dosežen dogovor, da
se v prihodnjem šolskem letu na centralno šolo všolajo trije petošolci iz Trnave. To je bila prostovoljna
odločitev staršev teh treh otrok, ki smo jo pozdravili tako na šoli kot tudi na občini. Na ta način bo
sproščena ena izmed učilnic, ki bo lahko namenjena za potrebe vrtca.
Milan Šoštarič je dodal, da bodo v poletnih mesecih na POŠ Trnava izvedena dela na podstrešju s
katerimi bo pridobljen nov prostor, ki bo nadomestil igralnico, ki smo jo v preteklem letu uredili v
prostorih KO. Novi prostori bodo z vidika osvetlitve in zračnosti veliko primernejši, hkrati pa bodo novo
urejene tudi garderobe za otroke. V stari igralnici pa bo vzgojno osebje dobilo prepotreben prostor, ki
bo služil za garderobo in kabinet. Hkrati bodo izvedena tudi obnovitvena dela v kuhinji po odločbi
sanitarne inšpekcije.
Jani Štusej je dal pobudo, da se kratko obvestilo o tem zapiše na mesečno obvestilo.
Vinko Drča je zahteval informacijo o prostorski problematiki osnovne šole v Braslovčah in vseh treh
podružnic ter o razlogih za zaprtje otroškega igrišča pri vrtcu v Braslovčah.
Marko Balant je vprašal, kaj pomeni 2. točka danes sprejetega sklepa o cenah programov vrtca na
realizacijo proračuna za leto 2013?
Boštjan Kragl je vprašal, kako je s sodelovanjem naše občine pri evropskem gibanju, v katerem lahko
sodelujejo lokalne in regionalne oblasti. Zavežejo se energetski učinkovitosti, kar med drugim
vključuje zavezo za -20% zmanjšanje izpustov CO2 do leta 2020, uporabo varčnih uličnih svetilk,
energetsko sanacijo javnih stavb. Zaveza je tudi, da je potrebno v roku enega leta pripraviti akcijski
načrt ukrepov.
V nadaljevanju je še zahteval poročilo o poslovanju Razvojne agencije Savinja in predlagal, da
svetniki dobijo na vpogled poslovni načrt podjetja Zeleno zlato d.o.o.
Opozoril je še na poročilo o delu nadzornega odbora, v katerem je zapisano, da sta bila opravljena
dva izredna nadzora in da so bila poročila posredovana občinskemu svetu. Sam se ne spomni, da bi
občinski svet ta poročila kdaj obravnaval, zato se naj vsa poročila posredujejo občinskemu svetu.
Svetnik Vinko Drča je podal pisna vprašanja, ki so priloga tega zapisnika.
Podžupan se je prisotnim zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 18.10 uri.
Zapisala:
Renata Marolt

Branimir Strojanšek
Župan
Anton Repnik
Podžupan
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