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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
21. redne seje, ki je bila dne 24.1.2018 s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Cokan Danijel, Derča Iztok, Hribernik Andrej, Ivanovič Josip, Jelen Aleksander,
Punčoh Nika, Ribizel Branko, Roter Jager Jasmina, Skok Franc, Šketa Slavko, Štusej Janez,
Tajnšek Danica, Trop Bogdan, Zupanc Uroš
Odsoten svetnik: Vasle Jure
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen, Simona
Klokočovnik, Renata Marolt, Verica Kamin, Branko Cimperman
Ostali prisotni: Tone Tavčar in Špela Ožir– sredstva javnega obveščanja, Drča Vinko, Jeriha
Urban, Matjaž Zakonjšek – JKP Žalec d.o.o., Žohar Tomaž – predsednik PGD Parižlje – Topovlje,
Helena Gajšek - 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 20. redne seje ni bilo pripomb.
SKLEP: Potrdi se zapisnik 20. redne seje z dne 22.11.2017.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Dnevni red :
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 20. redne seje
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v občini
5. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode
6. Predlog navodila o delovanju skupnih predstavnikov občin Braslovče, Polzela, Prebold,
Tabor in Vransko v organih upravljanja javnih zavodov
7. Povišanje cene programa vrtca
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za območje PA15 – Rakovlje zahod
9. Pobuda za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem
prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 ŠentiljKoper do priključka Velenje jug
10. Predlog proračuna Občine Braslovče za leto 2018 – druga obravnava
11. Pobude in vprašanja svetnikov
SKLEP : Sprejme se dnevni red v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
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Ad 4
Na poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v občini ni bilo
pripomb. Sprejet je bil
SKLEP: Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 20. seje občinskega sveta ter poročilo o
izvajanju trenutnih investicij v občini.
Glasovanje : Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 5
Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode, je na kratko obrazložil direktor JKP Žalec d.o.o. Matjaž Zakonjšek.
Povedal je, da se cene v letu 2018 ne bodo spreminjale. Uredba pa daje možnost, da občina
prizna subvencijo cene storitev javnih služb za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci
nepridobitnih dejavnosti. Subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni
proračun občine.
Danijel Cokan – predsednik odbora za okolje in prostor je povedal, da so zadevo obravnavali na
odboru, vendar so bili prisotni le 4 člani odbora, glasovali pa so o 30 % subvenciji (2 člana sta bila
ZA), ZA 40 % subvencijo pa sta glasovala 2 člana odbora, zato predlagajo, da o višini subvencije
glasuje občinski svet občine.
Milan Šoštarič je podrobneje obrazložil predloge subvencije k omrežnini, v primeru, da je objekt
priključen na javni vodovod, da objekt ni priključen na javni vodovod, ali pa je objekt priključen na
čistilno napravo. Občina Braslovče je imela v letu 2017 50% subvencijo, Polzela 20 %, Prebold 65
%, Tabor ima letos 40 %, Vransko letos 10 %, Žalec pa 35 % subvencijo. Občinskemu svetu se
predlaga, da potrdi subvencijo k omrežnini v višini 30 %.
V razpravi je Jasmina Roter Jager dejala, da sicer ni za povišanje cen položnic, vendar so tisti, ki
so že priključeni na javno kanalizacijo, v prednosti in predlaga 40 % subvencijo k omrežnini.
Branko Ribizel se strinja, da se pomaga tistim, ki še niso vključeni v javno kanalizacijo in sprašuje,
zakaj nekateri še niso vključeni v ta sistem, čeprav imajo možnost. Andrej Hribernik podpira 30 %
subvencijo. Uroš Zupanc pa je mnenja, da bi morali tisti, ki so že vključeni v javno kanalizacijo
plačevati manj in ne več, kot tisti, ki še niso vključeni. Ne strinja se s takim načinom, kot je
predlagan.
Matjaž Zakonjšek je povedal, da je JKP Žalec d.o.o. poslala tri pisna obvestila vsem občanom, ki
še niso priključeni, zadeve so sedaj v obravnavi pri pristojni inšpekcijski službi v Velenju. Po
razpravi je dal župan na glasovanje predlog sklepa :
SKLEP 1 : Občinski svet Občine Braslovče potrjuje subvencijo k omrežnini za odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne vode v višini 30 %.
Glasovanje : Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 5 in PROTI 9 svetnikov.
Nato je dal na glasovanje predlog sklepa :
SKLEP 2 : Občinski svet Občine Braslovče potrjuje subvencijo k omrežnini za odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne vode v višini 40 %.
Glasovanje : Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 7 in PROTI 7 svetnikov.
Glede na navedeno, ostane subvencija k omrežnini za odvajanje komunalne odpadne vode v
višini 50 %.
Sprejeti so bili naslednji sklepi :
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SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev javne
službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini
Braslovče, v predlagani vsebini.
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče potrjuje obstoječe cene izvajanja dejavnosti
oskrbe s pitno vodo, odvajanje komunalne odpadne vode, čiščenje komunalne odpadne
vode in storitve, povezane z greznicami, ki veljajo od 1.1.2017 dalje.
SKLEP : Cene se uveljavijo s 1.2.2018.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Predlog navodila o delovanju skupnih predstavnikov občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in
Vransko v organih upravljanja javnih zavodov, je na kratko obrazložil župan. Navodila določajo
način sodelovanja med skupnimi predstavniki Občin v organih upravljanja javnih zavodov, katerih
soustanoviteljice so občine na eni strani in občinskimi sveti in občinskimi upravami občin
soustanoviteljic na drugi strani. Predvideno je, da sodelovanje poteka preko kontaktne osebe,
določene s strani župana občine, ki ima mandat za imenovanje predstavnika soustanoviteljic.
Sprejem navodil bo prispeval k boljši komunikaciji med občinami soustanoviteljicami in njenimi
predstavniki. Predstavnik soustanoviteljic bo moral o svojem delu in odločanju v organu upravljanja
s pisnim poročilom seznaniti tudi občinske svete občin soustanoviteljic, do 31. 3. za preteklo leto.
Brez razprave je bil sprejet
SKLEP: Sprejme se Navodilo o delovanju skupnih predstavnikov občin Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor in Vransko v organih upravljanja javnih zavodov.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Povišanje cene programa vrtca je obrazložila Renata Marolt. Povedala je, da je OŠ Braslovče v
mesecu decembru 2017 občini podala prvi predlog povišanja cen programov vrtca za prvo in drugo
starostno obdobje. Predlog povišanja je utemeljen predvsem z dejstvom, da so Vlada RS in
reprezentativni sindikati sklenili dogovor, po katerem so preklicani določeni varčevalni ukrepi, ki so
bili sprejeti z ZUJF-om. Sproščena so napredovanja v plačne razrede in nazive, sproščen je tudi
regres za letni dopust. V skladu s podpisanim sporazumom o dvigu plač za zaposlene, ki imajo
izhodiščne plače do 26. plačnega razreda, so morali izplačati višje plače s poračuni od 1.7.2017
dalje. Ker se cene programa vrtca niso spreminjale vse od leta 2013, je dvig cen nujen. Trenutno
veljavna cena namreč zadostuje le za pokritje stroškov plač in le v minimalnem deležu tudi
materialnih stroškov ter živil. Prvotni predlog povišanja cen smo v mesecu januarju 2018 skupaj s
pristojno službo OŠ Braslovče uskladili in pripravili nov predlog cen, ki je v prilogi. Zadevo je
obravnaval tudi odbor za družbene dejavnosti. Predsednica odbora Jasmina Roter Jager je
povedala, da so na odboru po konstruktivni razpravi soglašali s predvideno povišano ceno
programa vrtca, saj je le-ta upravičena. V razpravi je Bogdan Trop dejal, da je vedno mnenja, da se
morajo poiskati in izčrpati notranje rezerve, šele nato se lahko povišajo cene. Sprašuje kašen je bil
prvotni predlog povišanja cen vrtca in kaj, če OS tega ne potrdi. Renata Marolt je odgovorila, da je
bil prvotni predlog OŠ Braslovče za 1. starostno obdobje – 498,88 EUR in za 2. starostno obdobje
– 370,03 EUR. V pogajanjih smo izločili odpravnine ter jubilejne nagrade in znižali predviden
strošek boleznin na raven realizacije iz leta 2016. Pri materialnih stroških in stroških živil se
predvideva, da bi, ob nespremenjenih pogojih in varčevalnih ukrepih, povprečna cena 26,50 EUR
na otroka lahko zadostovala do konca letošnjega šolskega leta. Dodala je še, da se na zahtevo
sveta zavoda OŠ Braslovče pripravlja razmejitev stroškov med šolo in vrtcem, ki bi naj bila
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pripravljena do konca šolskega leta in bo podlaga za nove izračune. Kaj bodo ti prinesli je ta
trenutek nemogoče napovedati.
Franc Skok je predlagal, da se s povišanjem cen počaka, ker zadeve še niso dokončne, glede na
predvidene stavke v šolstvu.
Slavko Šketa je dejal, da je bilo na prejšnji seji rečeno, da se za enkrat ne predvideva povišanja
cen vrtca, danes pa smo dobili na mizo predlog povišanja cen. Meni, da so stroški in plače v
šolstvu in vrtcih eksaktno določene in bi se to moralo urediti prej. Župan je dejal, da so argumenti
taki kot so in jih je treba upoštevati. Renata Marolt je dodala, da je na zadnji seji govorila o masi
sredstev za predšolsko vzgojo, ne pa o cenah vrtcev. Ni se predvidevalo bistvenega povišanja
mase sredstev, le ta bi naj, na podlagi takratnih podatkov, okvirno zadostovala.
Jasmina Roter Jager je dodala, da je opazila, da je v zapisniku drugače zapisano. Sama je namreč
na seji opozorila, da nas čakajo podražitve vrtcev in da je bilo govora o masi sredstev, ki se bo za
predšolsko vzgojo zagotovila v letu 2018.
Po razpravi je bil sprejet
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 v primeru bolezni, v predlaganem
besedilu.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za območje PA15 – Rakovlje zahod je
obrazložila Simona Klokočovnik. Povedala je, da je na tem območju že zgrajenih 9
enostanovanjskih stavb, dve od teh imata že zgrajene frčade oz. izzidke, 4 objekti pa so v postopku
pridobivanja gradbenega dovoljenja. S temi spremembami odloka se znotraj enot »A« in »B«
omogoči boljša izkoriščenost mansarde z gradnjo frčad. Prav tako se v enoti B črta določena višina
kolenčnega zidu, ki je brezpredmetna, saj je pri večstanovanjskih objektih določena tako višina
objekta, kot naklon strehe. Sprememba odloka se lahko izvede po skrajšanem postopku, skladno z
določili ZPNačrt. Zadevo je obravnaval tudi odbor za okolje in prostor in soglašal s spremembami
odloka. Brez razprave je bil sprejet
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o OPPN za območje PA15 – Rakovlje zahod, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.

Ad 9
Pobudo za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem
načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj- Koper do priključka
Velenje jug, ki so jo predlagali občani občin Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki, je obrazložil
Urban Jeriha.
Projekt prebivalcem treh občin namreč povzroča nič več in nič manj kot sledeče:
prisilno naj bi se odvzelo lastninsko pravico zasebnim subjektom na preko 1.400 zemljiških
parcelah, v skupni izmeri teh zemljišč za preko 150 hektarjev (4. čl. DPN),
prisilno naj bi se odvzelo lastninsko pravico zasebnim lastnikom kar 117 grajenih objektov, ki naj bi
se »odstranili« (17. čl. DPN), od česar naj bi se odstranilo (porušilo) kar 40 zasebnih stanovanjskih
hiš, v katerih živijo njihovi lastniki z družinami, torej naj bi se vsaj 100 občanom teh treh občin
poseglo tudi v ustavno pravico do doma, stanovanja in zasebnosti. Po njihovem mnenju in glede na
stališča pravnih strokovnjakov je navedena Uredba o DPN iz vrste razlogov neustavna in
nezakonita, saj je bila sprejeta v »postopku«, ki je izrazito nasprotoval ustavni pravici iz 44. čl.
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Ustave do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev, nasprotoval je celi vrsti za zadevo relevantnih
zakonov s področja prostorskega urejanja in mednarodni pogodbi, ki Republiko Slovenijo
zavezuje, in glede na katero bi se moralo javnosti ter prizadetim omogočiti učinkovito sodelovanje
pri odločanju o okoljskih zadevah v fazi, ko je odprtih še več variantnih rešitev. Navedeno v
postopkih ni bilo omogočeno.
Jeriha je opozoril tudi na dopis Evropske komisije, ki ga je leta 2016 poslala Društvu Novo mesto, v
zvezi z začetkom postopka kršitve. Komisija je Republiki Sloveniji poslala opomin, v katerem je
zavzela
stališča,
da
je
Republika
Slovenija
s
tem,
ko
za
državne in občinske prostorske načrte (DPN, OPN in OPPN) z elementi projekta ni
zagotovila, da ima zadevna javnost zgodnje in učinkovite možnosti sodelovanja pri
okoljskem odločanju, kršila Direktivo 2001/42/ES. Stališče Komisije je, da bi za
zagotovitev skladnosti s pravom EU, Republika Slovenija morala storiti vse, kar je
potrebno in primerno, da odpravi omenjene kršitve, tako v zvezi z veljavno nacionalno
zakonodajo, kakor tudi v zvezi z načrti, ki so bili že sprejeti na njeni podlagi, in ki so
dejansko projekti v smislu Direktive o presoji vplivov na okolje.
Zadevo so predali v reševanje odvetniku Mihu Šipcu, ki je priznan strokovnjak na tem področju.
Osem tisoč EUR bodo zbrali ljudje sami, delež občine naj bi znašal 2.600 EUR.
V razpravi je Slavko Šketa dejal, da postopki trajajo že 10 let in sprašuje kaj se je dogajalo v teh 10
letih. Dokazov, da bi bil to slab projekt, ni. Meni, da je zelo malo ljudi proti izgradnji te ceste. Po
njegovem mnenju je zadeva zaključena, če tega ne bomo naredili, bo šel denar drugam. Vsaka
izgradnja avtoceste ali druge ceste terja svoj davek. Morali bi čim več iz tega iztržiti. Osebno je
proti predlaganemu sklepu v imenu večine občanov, ki jih zastopa in si želijo čimprejšnjo izvedbo
ceste.
Janez Štusej je dejal, da je Občinski svet občine Braslovče že leta 2007 sprejel sklep, da ne da
soglasja k predlagani varianti trase F2. Občani so proti tej trasi. Branko Ribizel je bil istega mnenja.
Danijel Cokan je dejal, da imamo sedaj možnost, da se stroka odloči kaj je prav in da je Civilna
iniciativa Braslovče ves čas bdela nad odločitvami Vlade RS glede te trase. Slavko Šketa je v
repliki dejal, da ga takrat na OS ni bilo, ko se je o tem odločalo. Sprašuje kje je večina prebivalcev,
če še na zboru občanov, kjer so odločali o tej trasi, ni bilo dovolj občanov, da bi bil zbor sklepčen.
Po razpravi je bil sprejet naslednji :
SKLEP 1: Vloži se zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem
prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj- Koper
do priključka Velenje jug (Ur.list RS št. 3/2017 z dne 20.1.2017)
SKLEP 2: Županu Občine Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki Občinski svet nalaga ter ga
pooblašča, da uredi vse potrebno za vložitev navedene zahteve ter jo vloži in jo zastopa
pred Ustavnim sodiščem RS.
Glasovanje : Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 10 in PROTI 4 svetniki.
Ad 10
Po končani 35. dnevni javni razpravi se je opravilo drugo branje predloga proračuna Občine
Braslovče za leto 2018. Najprej je v skladu s Poslovnikom župan pojasnil, katere pripombe iz javne
obravnave je upošteval pri pripravi predloga in katere ni. Barbara Florjan Jelen je pojasnila razlike
med prvim in drugim branjem predloga proračuna.
V sprejetem proračunu so se prihodki glede na prvo obravnavo 22. novembra 2017 povišali za
16.188,00 EUR in znašajo 4.599.526,00 EUR. Odhodki so se povišali za 107.320,00 EUR in so
planirani v višini 5.038.424,00 EUR. Glavnina povišanja glede na prvo obravnavo se nanaša na
dodatne investicijske odhodke in transfere v višini 94.515,00 EUR. Gre za investicije v obnovo
vodovodov in investicijsko vzdrževanje na centralni čistilni napravi v Kasazah (skupna
infrastruktura šestih občin SSD). Ostale investicije se nanašajo predvsem na izgradnjo
kanalizacijskih priključkov ter nadaljevanje izgradnje fekalnega kanala Grajska vas – Gomilsko –
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Šmatevž – Glinje – Kamenče. Predviden je začetek gradnje stanovanj v starem kulturnem domu
Braslovče in priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev OŠ Braslovče.
V proračunu se planira tudi obnova Kulturnega doma v Letušu in Doma borcev na Dobrovljah. V
letu 2018 bo Občina Braslovče za odplačilo glavnic kreditov porabila 191.449,00 EUR. Razlika med
planiranimi prihodki in odhodki se pokriva z ocenjenim ostankom sredstev leta 2017 in najemom
kredita v višini do 589.311 EUR. S tem je Proračun Občine Braslovče za leto 2018 uravnotežen.
V nadaljevanju je župan poročal o prejetem amandmaju svetnika g. Škete Slavka, ki se je nanašal
na sofinanciranje nabave gasilskega vozila za PGD Parižlje-Topovlje v višini 30.000,00 EUR,
zmanjšala pa naj bi se proračunska postavka – ureditev neprofitnih stanovanj za 30.000 EUR.
Župan je v skladu s poslovnikom podal svoje mnenje o predlaganem amandmaju. Obe področji,
navedeni v amandmaju, zahtevata korektno obrazložitev. Sredstva, namenjena gasilskim
društvom, so namensko in časovno določena. PGD Parižlje – Topovlje bistveno odstopa od vseh
kriterijev upravičenosti do dodatnega financiranja. Kar zahtevajo, je neodgovorno do občanov in
gre za neracionalno porabo davkoplačevalskega denarja. Prav tako ni higienično in korektno do
ostalih PGD v občini Braslovče, saj gre za izsiljevanje in to župana žalosti. Predlog svetnika, da se
sredstva vzamejo iz konta, namenjenega za ureditev neprofitnih stanovanj, ga prav tako žalosti, saj
smo končno lahko pristopili k reševanju stanovanjskih problemov ljudi, ki živijo v zelo slabih
razmerah v Podvrhu. Gradbeno dovoljenje za ureditev stanovanj v starem kulturnem domu
pričakujemo v mesecu marcu letos. Nato sledi rušitev objektov v Podvrhu, ki so sramota za občino
in določitev tržne vrednosti graščine v Podvrhu.
Župan je predlagal, da se amandma svetnika zavrne in predlog dal na glasovanje.
ZA amandma so glasovali 4 svetniki, PROTI 10 svetnikov.
Slavko Šketa je dejal, da sicer ne bo glasoval proti sprejetju proračuna, glasoval bo »za« z
zadržkom, ker se večina njegovih predlogov zavrača že cel mandat. Ob podrobnem pregledu
njegovih predlogov in različnih odgovorov v posameznih obdobjih razume zavračanje kot
»norčevanje« iz njegovega sodelovanja. Dodal je, da je občina Braslovče vložila tisoče EUR v
obnovo ruševin gradu Žovnek, otroci v OŠ pa zbirajo sredstva za kolesarnico v šolskem skladu, ki
ni namenjen izvedbi investicij. Izjavil je tudi, da ni proti gradnji neprofitnih stanovanj, je pa
prepričan, da realizacija vloženega amandmaja ne bi ogrozila planirano izvedbo gradnje stanovanj.
Čudi ga, da je g. župan šele na koncu drugega mandata opazil, da so nekatera občinska
stanovanja v zelo slabem stanju in je potrebno zgraditi nadomestna.
Franc Skok je dejal, da bo glasoval za proračun, vendar iz obrazložitev proračuna ni jasno
razvidno, kdaj se bo kaj delalo na Gomilskem.
Uroš Zupanc pa je dejal, da ne podpira predloga proračuna, ker prazni družinske proračune.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Braslovče sprejme Odlok o proračunu Občine Braslovče za
leto 2018 (druga obravnava) v predloženem besedilu.
Glasovanje : Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 2 svetnika.
Ad 11
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov.
Janez Štusej je dal pismena vprašanja. Ostalih vprašanj in pobud ni bilo.
Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 18.50 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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