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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
9. redne seje, ki je bila dne 16.12.2015 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, Branko
Cimperman, Renata Marolt, Simona Klokočovnik, Verica Kamin.
Ostali prisotni: Ksenija Rozman – sredstva javnega obveščanja, Helena Gajšek in Zora Groznik –
NO, dr. Magda Rak Cizej – IHPS, Martin Tkavc – KO Parižlje - Topovlje.
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 8. redne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil
SKLEP: Potrdi se zapisnik 8. redne seje z dne 14.10.2015.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v občini
5. Predlog odloka o zatiranju koruzne (prosene) vešče na območju občine Braslovče
6. Predlog Odloka o OPPN za del območja urejanja PA 11- Braslovče (Brinovšek)
7. Imenovanje predstavnika občine Braslovče v svet območne izpostave JSKD Žalec
8. Sprememba odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Braslovče
9. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Trnava
10. Predstavitev kandidata za upravljavca Doma kulture Braslovče
11. Obvestilo o sklepu o začasnem financiranju proračuna občine Braslovče za leto 2016
12. Predlog proračuna občine Braslovče za leto 2016 in 2017 – splošna razprava
13. Pobude in vprašanja svetnikov
Župan je predlagal, da se z dnevnega reda umakne 6. točka – predlog Odloka o OPPN za del
območja urejanja PA 11- Braslovče (Brinovšek), ker še nismo pridobili mnenja Agencije za okolje.
Svetniki so se s predlogom strinjali. Sprejet je bil
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 oz. poročilo o izvajanju trenutnih investicij v občini ni
bilo pripomb. Uroš Zupanc je vprašal, kako je s primarnimi komunalnimi vodi, ali morajo biti končani
do konca leta 2017. Župan je odgovoril, da uradnega stališča še ni, niti glede morebitnih sankcij.
Svetniki so dobili na mizo gradivo in mnenje Komisije za preprečevanje korupcije glede vprašanja
konflikta interesov, ki je bilo izpostavljeno na 8. redni seji občinskega sveta pri imenovanju Taje
Steblovnik za članico sveta zavoda OŠ Braslovče. Mnenje komisije je, da ni ovir za zasedanje
obeh položajev, le da se mora kot član sveta zavoda izločiti iz vseh zadev, ki bi jih obravnaval ta
svet in bi se nanašale na pravni subjekt, s katerim je poslovno povezan.
Sprejet je bil
SKLEP : Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 8. 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
Predlog odloka o zatiranju koruzne (prosene) vešče na območju občine Braslovče, je obrazložila
predstavnica Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, dr. Magda Rak Cizej. Povedala je,
da so v zadnjih 10 letih gosenice koruzne vešče povzročile veliko škode na mnogih rastlinah –
koruzi, hmelju, vrtninah, okrasnih rastlinah itd. Zasledimo jo vsako leto na območju Savinjske
doline. V preteklosti je bil učinkovit ukrep pravilno in pravočasno uničevanje žetvenih ostankov
koruznice, hmeljevine, kar je bilo predpisano z odlokom o zatiranju prosene vešče na območju RS
iz leta 1978, ki pa je prenehal veljati leta 2001.
Da bi zmanjšali populacijo koruzne vešče vsaj na širšem območju Savinjske doline, je Inštitut za
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije pripravil predlog Odloka o zatiranju koruzne (prosene) vešče
na območju občin Spodnje Savinjske doline, ki ga bodo sprejele vse občine v enotnem besedilu.
Na podlagi tega odloka so pridelovalci koruze in hmelja dolžni vsako leto najpozneje do 31. marca
pospraviti oziroma odstraniti s polj in hmeljišč koruznico in hmeljevino. Zagrožene so tudi globe –
denarne kazni za kršitelje odloka. Nadzor nad izvrševanjem določb odloka pa bo izvajala
medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.
V razpravi je Uroš Zupanc menil, da so predvidene kazni visoke, zato predlaga, da bi inšpektorji
kršitelja najprej ustno opozorili in šele nato kaznovali. Magda Rak Cizej je odgovorila, da je to tudi
njihov namen – najprej opozorilo in šele nato kazen. Franc Skok je imel vprašanje, kaj pomenijo
»druge deponije«, navedene v 1. členu odloka. Iztok Derča je dejal, da imajo v Grajski vasi kmeta,
ki je že bil kaznovan, vendar se stanje ni spremenilo. Slavko Šketa je dejal, da ni definirano, kdaj in
kako se lahko odstranjuje hmeljevina. Sprašuje, ali bo sprejem tega odloka učinkovit, kako bo
delovala medobčinska inšpekcija ? Sprejeti je potrebno enotno besedilo odloka za vso Spodnjo
Savinjsko dolino. Magda Rak Cizej se je strinjala, da je odlok enostaven in da se hmeljevina lahko
kuri le zaradi bolezni, če je izdana odločba inšpektorja. Ker ni novega odloka o zatiranju koruzne
vešče, inšpektorji nimajo pravne podlage za kaznovanje kmetov, zato je potrebno sprejeti odlok.
Po razpravi je bil sprejet sklep, da se predlog odloka še dopolni na Inštitutu in se ga sprejme po
dvofaznem postopku na eni od naslednjih sej občinskega sveta.
Ad 6
Imenovanje predstavnika občine Braslovče v svet območne izpostave JSKD Žalec, je obrazložila
predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Danica Tajnšek.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je na občino Braslovče naslovil poziv za oblikovanje predloga
za imenovanje člana sveta območne izpostave JSKD Žalec, saj dosedanjim članom poteče štiriletni
mandat. Svet šteje 8 članov. Občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko imajo po enega
člana, občina Žalec pa tri člane. Člane sveta območne izpostave imenuje direktor JSKD na predlog
lokalnih skupnosti z območja izpostave. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
pozvala kulturna društva v občini ter vodje svetniških skupin, da posredujejo svoje predloge do
16.11.2015. Prispeli so trije predlogi : svetniška skupina SMC je predlagala Nino Markovič – Korent
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iz Grajske vasi, svetniška skupina SDS in Kulturno društvo Gomilsko pa sta predlagala Marijo
Rančigaj iz Gomilskega. Komisija je na svoji 5. redni seji dne 2.12.2015, sprejela sklep, da se
imenuje Marijo Rančigaj. Brez razprave je bil sprejet
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče imenuje za predstavnika občine Braslovče v Svet
območne izpostave JSKD Žalec, za naslednje 4 letno mandatno obdobje, Marijo Rančigaj,
Gomilsko 10 a, 3303 Gomilsko.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 7
Spremembo odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Braslovče, je obrazložila
Verica Kamin. Povedala je, da gre za uskladitev Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Braslovče z noveliranim Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, ki v 70. členu določa, kakšen mora biti pečat šole. Ker v pečatu OŠ Braslovče ni
naveden sedež osnovne šole, je potrebno spremeniti 3. člen Odloka. Glede na to, da gre za manj
zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, oz. za uskladitev z zakonodajo, se predlaga, da se
odlok v skladu s 86. členom poslovnika občinskega sveta občine Braslovče (Ur.list RS št. 105/12)
sprejme po skrajšanem postopku. Slavko Šketa je vprašal, ali je v odloku naveden sedež OŠ
Braslovče. Verica Kamin je odgovorila, da je v 2. členu Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče navedeno ime Osnovna šola Braslovče in sedež
zavoda : Rakovlje 15 B, Braslovče. Sprejet je bil
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče, v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Trnava, je obrazložila Verica Kamin. Povedala je, da
je Občina Braslovče v letu 2012 sprejela Odlok o OPPN za območje PA26 – gospodarska cona
Trnava zahod. Celotno območje je razdeljeno na posamezne parcele, namenjene gradnji in
novemu območju prometnih površin za zagotovitev dostopa do vseh predvidenih objektov. Nekateri
lastniki zemljišč so odstopili svoja zemljišča za dovozne ceste, med njimi tudi Rančigaj Darko, ki je
odstopil svojo parcelo za povezovalno cesto, občina pa mu je v zameno odstopila svoje zemljišče –
bivšo pot. Za razliko v površini zamenjanih zemljišč, pa sta se pogodbeni stranki dogovorili, da bo
občina odstopila Rančigaj Darku parc. št. 852/7 k.o. Trnava, ko bo komunalna infrastruktura v
območju OPPN v celoti zgrajena. Ta parcela meji na njegovo zemljišče, na katerem ima zgrajeno
stanovanjsko hišo. Ker je parcela vpisana v zemljiški knjigi kot družbena lastnina v splošni rabi –
javno dobro, je potrebno sprejeti sklep o ukinitvi javnega dobra, nato pa se zemljišče brezplačno
prenese v last Rančigaj Darka, kot je bilo dogovorjeno v menjalni pogodbi.
Slavko Šketa je vprašal, ali je še zagotovljena javna pot za pešpot. Odgovor je bil, da pešpot še
vedno obstaja. Sprejet je bil naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
parc. št. 852/7, v izmeri 47 m2, k.o. Trnava.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 9
Predstavitev kandidata za upravljavca Doma kulture Braslovče, je najprej obrazložila predsednica
odbora za družbene dejavnosti Jasmina Roter Jager. Povedala je, da je občina Braslovče objavila
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javni poziv k oddaji ne zavezujočih ponudb za upravljanje Doma kulture Braslovče. Poziv je bil
objavljen na spletni strani Občine Braslovče in v občinskih obvestilih za mesec julij.
Komisija za izbor ponudnika za upravljanje Doma kulture Braslovče je ugotovila, da sta se na poziv
prijavila dva ponudnika, ki sta v vlogi posredovala zahtevane podatke o upravljavcu, opis
načrtovanega programa ter opis sodelovanja z občino. Komisija je na podlagi opravljenih
razgovorov in presoji predstavljenih programov in pogojev za opravljanje dejavnosti predlagala, da
se za upravljavca Doma kulture Braslovče izbere Zavod za izobraževanje, kulturo, turizem in šport
3 jezera (ZIKŠT 3 jezera). Komisija je svoj predlog utemeljila z dejstvom, da je ustanovitelj
zasebnega zavoda ZIKŠT 3 jezera Zasebni vrtec Bambi, ki se je v nekaj letih delovanja že izkazal
s svojim dobrim delovanjem ter dejstvom, da ima zavod zagotovljeno lastno tehnično, kadrovsko in
organizacijsko podporo. Prav tako je prednost izbranega prijavitelja v možnosti širitve programa na
področje turizma. Komisija je ocenila, da obstaja možnost sodelovanja predlaganega upravljavca z
drugim ponudnikom Natalijo Marovt s. p. na področju planinstva in kulture. Predlog komisije je bil
posredovan odboru za družbene dejavnosti, ki je o predlogu razpravljal na svoji 3. redni seji dne,
11. novembra 2015. Po predstavitvi obeh kandidatov za upravljavca in opravljeni razpravi so člani
odbora sprejeli sklep, da podpirajo predlog komisije, da se za upravljavca Doma kulture Braslovče
izbere ZIKŠT 3 jezera. Člani odbora so predlagali, da oba kandidata poiščeta možnosti za
sodelovanje, občina pa naj do seje občinskega sveta pripravi osnutek upravljavske pogodbe in
pregled stroškov. Občina Braslovče je pripravila osnutek upravljavske pogodbe, ki so jo člani
občinskega sveta dobili danes na mizo.
Župan je dejal, da želimo, da Dom kulture Braslovče zaživi in da je polno izkoriščen. Uporabnost
Doma zahteva večje fiksne in organizacijske stroške, ki jih društva, organizacije in zavodi s
sedežem v občini Braslovče ne smejo imeti. Ker občina nima lastnega zavoda oz. kadrovskih
možnosti za uspešno upravljanje, je bil izveden javni poziv k oddaji ne zavezujočih ponudb za
upravljanje. Na podlagi doslej znanih stroškov občine v letu 2015 in simulacij števila predvidenih
»domačih« in »tujih« prireditev v letu 2016, je bil skupaj z izbranim upravljavcem pripravljen
predlog pogodbe o izvajanju kulturnega programa in upravljanja. Spremljanje realizacije
predvidenega upravljanja bo zagotovljeno preko pooblaščenca občine in upravljavca in se bo glede
na ugotovitve po potrebi korigiralo.
V razpravi je Uroš Zupanc dejal, da ga moti vrstni red in da bi morali iz Doma čim več potegniti, ne
pa da imamo še dodatne stroške ali celo minus. Morali bi biti vsaj na pozitivni 0. Pogodbe ne more
potrditi. Župan je dejal, da moramo kulturo približati širšemu občinstvu, s to pogodbo pa smo se
želeli izogniti organizacijskim skrbem oz. stroškom. Slavko Šketa je dejal, da je Dom breme za
vsako občino. Cilj je, da nekaj dobimo in da s komercialnimi prireditvami pokrijemo stroške. Vsak
teden bi se moralo nekaj dogajati v domu. Ker so pogodbo dobili na mizo šele danes, je ni uspel
prebrati, zato je ne more potrditi. Jasmina Roter Jager je dejala, da je v današnjem času težko
prirejati komercialne prireditve, ki bi prinašale dobiček in dodala, da se morda lahko osnutek
pogodbe še dodela z upravljavcem. Franc Skok je imel pomisleke oz. vprašanja glede stroškov in
cen, navedenih v 5. in 6. členu pogodbe. Odgovor je podala Renata Marolt.
Po razpravi se je izoblikoval predlog, da se pripombe svetnikov na osnutek pogodbe sprejemajo do
25.12.2015. Pogodba se bo ponovno posredovala svetnikom na naslednji seji občinskega sveta.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP 1: Občinski svet Občine Braslovče se strinja, da se za upravljavca Doma kulture
Braslovče izbere ZIKŠT 3 jezera.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Braslovče pooblašča župana Občine Braslovče za podpis
upravljavske pogodbe.
Glasovanje: Prisotno 13 svetnikov, ZA je glasovalo 13 in PROTI 0 svetnikov.
(Bogdan Trop pri glasovanju ni bil prisoten).
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Ad 10
Župan je obvestil svetnike o sklepu o začasnem financiranju občine Braslovče v obdobju januar marec 2016. Sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1.1.2016 dalje.
Ad 11
Predlog proračuna občine Braslovče za leto 2016 in 2017 je na kratko obrazložil župan, ki je dejal,
da je prvenstvena naloga, da se investicije, ki so v teku, dokončajo. Sledila je splošna razprava.
Janez Štusej je povedal, da je bil za povezovalni kanal Bolska – Trnavca izdelan projekt in da smo
pridobili vodno dovoljenje za odvzem vode iz Bolske. Z občino Prebold smo se dogovorili za
nadaljevanje aktivnosti v zvezi z izgradnjo kanala, in sicer je v naslednji fazi potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje in izdelati PZI. Občina Prebold in občina Braslovče se bosta prijavili na razpis
za sofinanciranje izgradnje povezovalnega kanala. Občina Braslovče mora po dogovoru zagotoviti
polovico ocenjene vrednosti investicije, to je 100 000 EUR in jih umestiti v proračun za leto 2016.
Josip Ivanovič želi, da se investicije nadaljujejo in da se v NRP 2016 predvidijo tudi ceste v Letušu
– Slatina - odcep Pirnat in proti vodnemu zajetju - Magrič, ki so bile zajete v letu 2015, zdaj pa jih
ni predvidenih.
Bogdan Trop je imel pobudo, da bi javno obravnavo proračuna podaljšali, da bi ga lahko
obravnavala vsa delovna telesa občinskega sveta in krajevni odbori, saj gre za obsežno gradivo.
Glede predvidene prodaje nepremičnin je še vedno mnenja, da je preveč optimistično planirana
postavka. Bolje bi bilo, da bi realno planirali prihodke. V preteklosti se je pogosto dogajalo, da je bil
predlog proračuna pred obravnavo identičen sprejetemu proračunu po javni obravnavi. Začete
investicije je treba zaključiti. Prometna varnost mora biti na prvem mestu. V Letušu je to prehod za
pešce pri BS Agip in izgradnja pločnika proti zgornjemu jezu (ta pobuda se vleče že pet mandatov
– sprašuje kako je s projektno dokumentacijo?) Razvojni vidik proračuna naj bo zaveza tudi
naslednjim mandatom občinskega sveta. Meni, da je najmanj narejenega na področju izgradnje
kanalizacije v Letušu.
Slavko Šketa se strinja s predhodnikom. Občutek ima, da bi se lahko še kje kaj privarčevalo, morda
pripravil program varčevanja na vseh področjih. V letu 2017 bo že manj kreditov za odplačevanje.
Na področju prometne varnosti je predvidena enaka vrednost v letu 2016 in 2017. V NRP ni na
področju prometne varnosti namenjenih nič sredstev do leta 2019. Prioriteta je gradnja kanalizacije
na jugu občine. Nimamo še pripravljene dokumentacije, kot se je govorilo. Kanal do Kamenč še
zdaj ni naročen. Na zalogo nimamo nič planiranega. Izvajajo se projekti po posameznih odsekih,
vsak projekt pa se mora posebej plačati. Sprašuje, zakaj se ne dela vse v enem paketu ? Kakšna
je ocenjena vrednost investicije ? Treba je izdelati operativni program, da bomo videli kje smo.
Dotaknil se je tudi področja izobraževanja otrok, Žovneškega gradu (tu se planirajo le lastna
sredstva – treba je izdelati projekt in pridobiti še zunanja sredstva), prav tako je potrebna obnova
občinske stavbe. Opozoril je, da se v obrazložitvah ponavljajo iste letnice v letu 2016 in 2017 – letni
program kulture in športa, zato naj se tekst popravi.
Iztok Derča se je dotaknil gradnje kanalizacije v Grajski vasi in na Gomilskem. Povedal je, da se je
v letu 2015 z 50.000 EUR zgradilo vsega 250 m kanalizacije. To pomeni, da bomo s predvidenimi
260.000 EUR gradili kanalizacijo do vasi, kjer je nato potrebno zgraditi še črpališče in nato še del
vasi s celotno infrastrukturo, še lep čas. Nadaljevanje do Gomilskega in Kamenč pa še par
mandatov. Zato je nujno potrebno razmišljati o zadolževanju občine za izgradnjo kanalizacije.
Uroš Zupanc je dejal, da je leta 2005 Evropa poskrbela, da občanom ni bilo treba plačati prispevka
za kanalizacijo, danes pa je to velik strošek za občane. Dajatve so vsak dan višje. Treba se je
odločiti, kaj je prioriteta : ali ceste, ali kanalizacija, ali grad Žovnek. Knjižnica po njegovem mnenju
lahko še počaka.
Nika Punčoh je dejala, naj se čim več sredstev poskuša pridobiti iz razpisov. Treba se je držati
rokov pri izgradnji kanalizacije. Želi, da bi bilo čim več prihodkov in manj odhodkov.
Franc Skok meni, da je treba projektno dokumentacijo za kanalizacijo v letu 2016 zaključiti.
Konkretno se je dotaknil več postavk : Lahko se odpovemo časopisu Utrip in izboljšamo naše
mesečno obvestilo. Pri postavki 04132 Vzdrževanje poslovnih objektov in prostorov je dejal, naj se
navede, katere strehe in v kakšnem vrstnem redu se bodo obnavljale. Na proračunski postavki
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07334 Investicijski transferi gasilskim društvom je predlagal, da se sredstva povišajo za 9.000,00
EUR, saj je intervencij na terenu čedalje več, za kar je potrebna dodatna oprema. Hoče vedeti,
katere ceste se bodo investicijsko vzdrževale ? Javna razsvetljava – 2x se ponovi v letu 2016 in
2017 – kje se bo gradila ? Predlaga, da se uredi javna razsvetljava v novem delu Šmatevža. S
knjižnico v Braslovčah naj se počaka in se sredstva namenijo v druge namene – ceste ali
kanalizacijo. V domu krajanov Gomilsko je treba sanirati oder in zavese ter razsvetljavo. Sprašuje,
kdaj se bo sanirala fasada na domu krajanov na Gomilskem, tu je potrebno urediti tudi parkirišče
pred domom, saj ob prireditvah ni možno zagotoviti dovolj parkirnih mest. Na Gomilskem je
potrebno urediti vhod v šolo in pa sanirati sanitarije. Pripraviti je treba tudi NRP za leto 2018 in
2019 in razvojno naravnati proračun.
Branko Ribizel – svetnik stranke DeSUS, ki je 27.11.2015 podal pisne pobude za nujno sanacijo
ceste od nevarnega ovinka pri Burger proti Podvrhu, za sanacijo in dograditev javne razsvetljave v
naselju Terasa 1 in mimo prireditvenega prostora proti Braslovškemu jezeru ter zahtevo po
močnejši električni energiji na prireditvenem prostoru v času izvedbe večjih prireditev, se je zahvalil
za prejete pisne odgovore in poudaril nujnost rešitve problemov, ki jih je izpostavil. Dodal je še, da
bi se poskušalo dobiti čim več evropskih sredstev za ureditev Braslovškega in Žovneškega jezera.
Predlog proračuna pa bodo obravnavala vsa delovna telesa občinskega sveta, ki bodo dala svoje
predloge.
Andrej Hribernik je opozoril na slabo stanje ceste na območju Terase Braslovče, tu ni urejene
javne razsvetljave. Sredstva, namenjena delovanju gasilcev ostanejo na istih procentih, čeprav je
bilo letos povečano število intervencij.
Jasmina Roter Jager je v imenu svetniške skupine SD, povedala, da se iz predloga proračuna vidi,
da se upoštevajo želje svetnikov in krajevnih odborov v okviru razpoložljivih sredstev. Povedala je
še, da bodo poskušali kandidirati za pridobitev evropskih sredstev za obnovo gradu Žovnek.
Po splošni razpravi je bil sprejet
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče daje predlog proračuna občine Braslovče za leto
2016 in 2017 v 25. dnevno javno razpravo.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 12
Sledile so pobude in vprašanja.
Uroš Zupanc je imel vprašanje glede asfaltiranja ceste v Malih Braslovčah, kjer naj bi se posegalo
v privatno zemljišče. Župan in Milan Šoštarič sta odgovorila, da je bil poslan dopis s strani občine
vsem lastnikom zemljišč ob cesti, za obnovo mejnih znamenj in odmero ceste ter prenos le-te v last
občine.
Aleksander Jelen je opozoril na problem nedelovanja javne razsvetljave v Grajski vasi. Predlaga,
da se uredi parkirišče pred domom krajanov na Gomilskem.
Iztok Derča je prav tako opozoril na neodzivnost izvajalca javne razsvetljave, ki se ne odziva na
naše pozive glede odprave napak, zato predlaga, da se z izvajalcem prekine pogodba in se poišče
drugega izvajalca JR.
Slavko Šketa sprašuje, kdaj bo dobil odgovor strokovnih služb občinske uprave glede analize vseh
stroškov, ki so nastali pri komunalnem urejanju območja Terase III, kot je obljubljeno v odgovoru 1
(pobude in vprašanja svetnikov, podana na 8. seji OS). V zvezi z zapisnikom 2. seje Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, sprašuje, ali je bil opravljen ogled na terenu v Kamenčah.
Ni navedenih konkretnih realizacij sklepov s te seje. Glede ureditve pešpoti in prehodov za pešce
je treba pripraviti idejno zasnovo in se osebno pogovoriti s pristojnimi na Ministrstvu, saj bo tako
lažje prišlo do rešitve problemov. Povedal je, da je bil prometni znak prepoved prometa za tovorna
vozila z večjo osno obremenitvijo od 4 t že postavljen, vendar so ga odstranili, zato bi ga morali
spet postaviti. Ni dobil odgovora na svoje vprašanje, koliko je bilo zbranih sredstev na dobrodelnem
koncertu v Braslovčah in kdo se je dogovoril in odobril plačilo 1.830 EUR za ozvočenje, ki je bilo
plačano iz občinskih sredstev.
Franc Skok je predlagal, da se pripravijo načrti razvojnih programov za več let naprej.
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Predsedujoči se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 19.30 uri.
Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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