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OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
1. KONSTITUTIVNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BRASLOVČE, ki je bila
dne 22.10.2014 ob 16. uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Na podlagi 14. člena statuta občine Braslovče (Ur. list RS št. 69/12) in 9. člena poslovnika
Občinskega sveta občine Braslovče (Ur. list RS št. 105/12) vodi prvo sejo najstarejši član
Občinskega sveta – g. Slavko Šketa.
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in na osnovi predloženih potrdil o izvolitvi ugotovil, da je na
seji prisotnih 15 članov Občinskega sveta in se seja lahko nadaljuje.
Prisotni: 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, Vasle Jure, Zupanc Uroš
Občinska volilna komisija : Mitja Korent, Natja Šketa Miser, Rudi Sedovšek, Andrej Korošec,
Cvetka Kronovšek, Dominik Pongračič
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Verica Kamin
Ostali prisotni: Tone Tavčar in Ksenija Rozman – sredstva javnega obveščanja, Bogomir
Andoljšek - SD.
Predsedujoči Slavko Šketa je predstavil dnevni red današnje seje :








Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
Imenovanje mandatne komisije za pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega
sveta in ugotovitve izvolitve župana
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Slovesna prisega župana in njegov pozdravni govor

Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta in volitev župana dne
05.10.2014, je podal predsednik komisije Mitja Korent. Obenem je pozval politične stranke, naj v
bodoče za člane volilnih odborov predlagajo najbolj usposobljene občane.
1. UGOTOVITVENI SKLEP :
Občinski svet občine Braslovče se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije o izidu
rednih volitev župana in članov občinskega sveta občine Braslovče, ki so bile dne
05.10.2014.
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Predsedujoči je nato predlagal, skladno z 9. členom poslovnika občinskega sveta, tri člansko
mandatno komisijo, za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana,
v naslednji sestavi :
1. Iztok Derča
2. Branko Ribizel
3. Aleksander Jelen
2. SKLEP : Občinski svet občine Braslovče potrdi predlagano sestavo mandatne
komisije.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Predsedujoči je nato sejo prekinil za petnajst minut, da se sestane mandatna komisija in pregleda
potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in župana ter oba poročila občinske volilne komisije.
Seja se je nadaljevala ob 16.20 uri.
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih vsej 15 občinskih svetnikov.
Poročilo mandatne komisije je podal Iztok Derča. Poročilo je priloga tega zapisnika. Sprejeti so bili
naslednji
3. SKLEP : Poročilo mandatne komisije se sprejme v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
4. SKLEP : Občinski svet sprejme poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev
članov občinskega sveta dne 05.10.2014.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
5. SKLEP : Občinski svet sprejme poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev
župana dne 05.10.2014.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ugotavlja se, da so mandati članom občinskega sveta potrjeni in da je mandat dosedanjim članom
sveta s tem prenehal.
Ugotavlja se, da je mandat novoizvoljenega župana občine Braslovče potrjen.
Predsedujoči Slavko Šketa se je zahvalil dosedanjim članom občinskega sveta in županu za
opravljeno delo in želel vsem uspešno in konstruktivno delo v naslednjem štiriletnem obdobju.
Sledilo je še imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V dogovoru s predstavniki kandidatnih list za člane občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na lokalnih
volitvah, se je izoblikoval predlog članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
upoštevajoč volilne rezultate.
Sprejet je bil
6. SKLEP : Občinski svet občine Braslovče imenuje Komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja v naslednji sestavi :
1. Danica Tajnšek
2. Andrej Hribernik
3. Franc Skok
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4.
5.
6.
7.

Iztok Derča
Josip Ivanovič
Branko Ribizel
Jure Vasle

Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Novoizvoljeni župan Branimir Strojanšek je slovesno zaprisegel : »Izjavljam, da bom svojo
dolžnost opravljal v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in Občine Braslovče. Pri
izvrševanju svoje funkcije bom ravnal vestno in odgovorno v korist in za blaginjo občanov in
občank.«
V svojem pozdravnem nagovoru je župan dejal, da upa na konstruktivno, odprto in korektno
sodelovanje z vsemi svetniki, saj meni, da je sestava občinskega sveta sposobna aktivno
sodelovati pri vseh nalogah občinskega sveta in župana.
S tem se je konstitutivni del seje končal. Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Predsedujoči svetnik :
Slavko Šketa
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