Občina BRASLOVČE
Braslovče 22, 3314 Braslovče
Tel.: (03) 703 84 00, Faks: (03) 703 84 10
e-pošta:obcina@braslovce.si

OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
6. redne seje, ki je bila dne 9.02.2011 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Prisotni svetniki: Arčan Danilo, Beloglavc Filip, Cokan Danijel, Drča Vinko, Kragl Boštjan, Mikek
Vekoslav, Ramšak Blaž, Repnik Anton, Ribizel Branko, Štusej Janez, Tajnšek Danica, Turnšek
Drago, Vasle Jure
Opravičeno odsotna svetnika : Balant Marko, Cimperman Branko ml.
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, dir. OU Milan Šoštarič, Barbara Florjan Jelen,
Simona Klokočovnik, Renata Marolt, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Ivan Marovt (KO Parižlje – Topovlje), Tone Tavčar – sredstva javnega obveščanja

Ad 1
Župan je vse prisotne pozdravil in ugotovil, da je na seji prisotnih 13 članov občinskega sveta in se
seja lahko nadaljuje.
Ad 2
Na zapisnik 5. redne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 5. redne seje z dne 19.01.2011.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Sklep o odpravi sklepa pod ad 6, s 4. redne seje občinskega sveta
6. Povišanje vzgojnin
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Regijsko višje in visokošolsko
središče in Spremembe statuta JZ Regijsko višje in visokošolsko središče
8. Predlog proračuna občine Braslovče za leto 2011 – 2. obravnava
9. Pobude in vprašanja svetnikov
Župan je predlagal razširitev dnevnega reda z novo 4. točko in sicer : »Soglasje k imenovanju
Marije Jerman za članico nadzornega sveta JKP Žalec d.o.o., kot predstavnice občin Braslovče,
Polzela, Prebold, Tabor in Vransko«.
ZA razširitev dnevnega reda je bilo 12 svetnikov, PROTI 1 svetnik.
Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se dnevni red s predlagano dopolnitvijo.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
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Ad 4
Svetniki so dobili na mizo zapisnik 34. seje skupščine JKP Žalec d.o.o., ki je bila dne 21.1.2011 in
kjer so med drugim obravnavali tudi predlog kandidata za člana nadzornega sveta. Nadzorni svet
je sestavljen iz treh članov : predstavnika občine Žalec, predstavnika JKP Žalec d.o.o. in
predstavnika ostalih petih občin, po načelu kroženja. Sedaj je na vrsti občina Vransko, zato je
predlagana kandidatka za člana nadzornega sveta ga. Marija Jerman iz Vranskega. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče daje soglasje k imenovanju Marije Jerman za
članico nadzornega sveta JKP Žalec d.o.o., kot predstavnice občin Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor in Vransko.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 1 svetnik.
Ad 5
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 5. seje občinskega sveta.
Ad 6
Točko je obrazložil župan. Sprejet je bil
SKLEP: Sklep Občinskega sveta občine Braslovče pod Ad 6, z dne 29.12.2010, se odpravi.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 12 in PROTI 1 svetnik.
Ad 7
Točko je obrazložil predsednik odbora za družbene dejavnosti Branko Ribizel, nato pa še Renata
Marolt. V razpravi je svetnik Vinko Drča povedal, da stroški vrtca in šole bremenijo občinski
proračun vsako leto bolj in da je potrebno preko naših upravnih organov začeti ugotavljati in
preverjati dejansko materialno stanje staršev, ki imajo otroke v vrtcih. Svetnik Ribizel je menil, da bi
morala pri tem nastopiti država s svojimi mehanizmi, saj občina nima te moči, niti pristojnosti. S
tem sta se strinjala tudi svetnika Filip Beloglavc in Anton Repnik, saj podatki o plačilih staršev za
vrtec najbrž niso javni, niti nimamo zakonske osnove za preverjanje gmotnega stanja staršev otrok.
Svetnik Drča je vseeno menil, da obstaja zakonska osnova za preverjanje gmotnega stanja in jo bo
poskušal poiskati preko svoje politične stranke. Subvencije kmetom in podjetnikom so javne, zakaj
ne bi bili tudi ti podatki javni, se sprašuje in predlaga, da se objavijo na krajevno običajen način.
Župan je povedal, da pozna problematiko, vendar na Upravni enoti Žalec ne preverjajo dejanskega
stanja glede družinske skupnosti, ampak verjamejo stranki na besedo. Gre za sistemsko zadevo, ki
bi jo morala država urediti. Renata Marolt je dejala, da je povišanje vzgojnin vezano na povečanje
nastalih stroškov in na dejstvo, da se vzgojnine niso povišale že od leta 2007. Po novi zakonodaji
bo odločbe o plačilih vrtca izdajal Center za socialno delo in ne več občina. Mogoče bo potem
možno stanje bolj kontrolirati ali pa tudi ne.
Svetnik Drča je imel tudi vprašanje kako je s podaljšanjem delovnega časa vrtca. Župan je
odgovoril, da bomo vprašanje posredovali na OŠ in prosili za odgovor.
Po daljši razpravi sta bila sprejeta dva sklepa :
1. 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 v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
2. SKLEP: Strokovne službe občine Braslovče pridobijo od Informacijske pooblaščenke
mnenje, katere podatke lahko občina preverja in ali se lahko podatki o plačilih staršev za
program vrtca javno objavijo.
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Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
Točko je obrazložil predsednik odbora za družbene dejavnosti Branko Ribizel. Sprejet je bil
naslednji
1. SKLEP: Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o ustanovitvi JZ Regijsko višje in visokošolsko središče.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
2. SKLEP: Občinski svet občine Braslovče sprejme spremembe Statuta JZ Regijsko višje in
visokošolsko središče.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov
Ad 9
Župan je povedal, da so predlog proračuna za leto 2011 obravnavali vsi pristojni odbori, krajevni
odbori, sestali so se tudi vodje poslanskih skupin. Predloge in pripombe so posredovali tudi
posamezniki. Izdelal se je načrt razvojnih programov. Vloženega ni bilo nobenega amandmaja. V
razpravi je svetnik Ribizel pohvalil dejstvo, da smo si vzeli dovolj časa za obravnavo proračuna in
da smo vpletli NRP, kjer se lahko vsak nekje najde.
Milan Šoštarič je povedal, da so poskušali vse pripombe iz javne razprave razložiti. Veliko je
načrtov za prihodnost, vse pa je odvisno od tega, kako bomo uspešni na javnih razpisih. NRP je
variabilna zadeva, občinski svet pa je tisti organ, ki bo povedal, katera investicija se bo izvedla in
katera ne. Svetnik Repnik je bil mnenja, da je bila javna obravnava proračuna široka in dovolj dolga
ter podpira sprejem proračuna. Sprejet je bil naslednji
1. SKLEP: Občinski svet občine Braslovče sprejme odlok o proračunu občine Braslovče za
leto 2011.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
2. SKLEP: Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep o letnem načrtu razpolaganja z
nepremičnim premoženjem občine Braslovče za leto 2011.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 10
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov.
Svetnik Vinko Drča je predlagal, glede na objavljeno kmetijsko oddajo, da občina Braslovče
pismeno zaprosi ministra za kmetijstvo, za pojasnilo, katera kmetijska zemljišča bodo strogo
varovana – konkretno po parc. številkah, da bodo ljudje vedeli za katera zemljišča gre. Zahteva, da
se župani izjasnijo, kaj hočejo imeti na našem območju – ali kmetijsko občino ali razvoj. Prosi tudi,
da se pripravi seznam prijav občine na vse razpise od leta 2009 do danes, saj ne ve kje smo bili
uspešni in kje ne.
Svetnik Branko Ribizel je opozoril na slabe makadamske ceste v občini, predvsem proti
braslovškemu jezeru in proti gradu Žovnek, kot turističnima točkama. Župan je odgovoril, da bomo
z našimi komunalnimi delavci to čim prej poskušali sanirati.
Svetnik Repnik pa je opozoril tudi na zelo slabo stanje ceste na relaciji Božič – Rak. Svetnik Drča
je dejal, da zemljiškoknjižno stanje teh cest ni urejeno, saj bi bilo treba ugotoviti, kje so meje parcel
in se z lastniki zemljišč dogovoriti glede posipanja cest.
Svetnik Arčan je povedal, da odbor za okolje in prostor pripravlja program glede vzdrževanja cest
in da bo pridobil pismeno tolmačenje Ministrstva za okolje, glede cest, ki so v privatni lasti,
uporabljajo pa se kot javno dobro.
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Svetnik Jani Štusej je imel vprašanje glede vabljenja Nadzornega odbora občine na seje
občinskega sveta. Župan je odgovoril, da 20. člen statuta in 22. člen poslovnika določata, da se
vabilo za sejo OS pošlje le predsedniku nadzornega odbora občine, le-ta pa se je dolžan udeležiti
seje OS in odgovarjati na vprašanja njegovih članov, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove
pristojnosti, oziroma z njihovega področja dela. Vabilo za to sejo OS je bilo poslano predsednici
NO, ki pa se seje ni udeležila. Statut je najvišji akt občine in določa temeljna načela za
organizacijo in delovanje občine.
11. člen občinskega pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov, komisij in drugih
delovnih teles ter o povračilu stroškov (Ur. list RS št. 43/07) določa sicer da imajo predsednik in
člani NO pravico do nagrade, ki se oblikuje glede na opravljeno delo tudi za udeležbo na seji
občinskega sveta. Župan je preveril pri ostalih sosednjih občinah, vendar takega določila nimajo,
oziroma nagrado dobi le predsednik, člani NO pa ne. Tudi v bodoče bo v skladu s statutom vabilo
in gradivo za sejo OS prejemala predsednica, člana NO pa bosta prejemala le gradivo. V kolikor
se predsednica ne bo mogla udeležiti seje OS, lahko za to pooblasti člana NO.
Župan se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 17.40 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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