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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
03.11.2010 ob 16. uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Na podlagi 15. b člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/2010)
vodi prvo sejo najstarejši član občinskega sveta – g. Anton Repnik.
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in na osnovi predloženih potrdil o izvolitvi ugotovil, da je na
seji prisotnih 14 članov občinskega sveta in se seja lahko nadaljuje.
Prisotni: Arčan Danilo, Beloglavc Filip, Štusej Janez, Ribizel Branko, Cimperman Branko ml.,
Turnšek Drago, Mikek Vekoslav, Kragl Boštjan, Vasle Jure, Ramšak Blaž, Tajnšek Danica, Cokan
Danijel, Balant Marko, Repnik Anton.
Odsoten : Drča Vinko
Občinska volilna komisija: Mitja Korent, Eva Lenko, Ivana Brinovec, Rudi Sedovšek, Andrej
Korošec, Cvetka Kronovšek, Andrej Zottl
Občinska uprava: Milan Šoštarič, Verica Kamin, Renata Marolt, Simona Klokočovnik, Barbara
Florjan Jelen, Nives Pirc, Jože Perger, Mojca Janžovnik
Ostali prisotni: načelnik UE Žalec - Žohar Marjan, Tone Tavčar in Mateja Jazbec – sredstva
javnega obveščanja, predstavniki političnih strank.
Predsedujoči Anton Repnik 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 komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve
župana
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
Slovesna prisega župana in njegov pozdravni govor

Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta 10.10.2010 in volitev
župana dne 24.10.2010, je podal predsednik komisije Mitja Korent.
SKLEP :
Občinski svet občine Braslovče se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije o izidu
rednih volitev v občinski svet občine Braslovče, ki so bile dne 10.10.2010 in rednih volitev
župana dne 24.10.2010.
Predsedujoči je nato predlagal, skladno z 9. členom poslovnika občinskega sveta, tri člansko
mandatno komisijo v naslednji sestavi :
1. Marko Balant
2. Branko Ribizel
3. Danilo Arčan
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče potrdi predlagano sestavo mandatne komisije.
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Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Predsedujoči je sejo prekinil za dvajset 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 16.30 uri. Poročilo mandatne komisije je podal Marko Balant. Poročilo je
priloga tega zapisnika. Sprejeti so bili naslednji
SKLEP 1: Poročilo mandatne komisije se sprejme v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
SKLEP 2 : Občinski svet sprejme poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev članov
občinskega sveta dne 10.10.2010.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ugotavlja se, da so mandati članom občinskega sveta potrjeni in da je mandat dotedanjim članom
sveta s tem prenehal.
Predsedujoči Anton Repnik je nagovoril novoizvoljene člane občinskega sveta, naj v mandatnem
obdobju 2010-2014 pozabijo na strankarske razlike, naj delajo samo tisto, kar bo v korist našim
občankam in občanom, naj ne vpletajo osebnih ambicij v občinsko politiko in naj skrbijo za izgled in
ugled naše občine in s tem naše domovine Slovenije.
SKLEP 3 : Občinski svet sprejme poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev župana
dne 24.10.2010.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ugotavlja se, da je mandat novoizvoljenega župana občine Braslovče potrjen, mandat
dotedanjemu županu Marku Balantu pa je s tem prenehal.
Predsedujoči Anton Repnik je nagovoril dosedanjega župana z besedami, da je župansko funkcijo
opravljal osem let in posvetil tej odgovorni funkciji leta, ki so mogoče najlepša v življenju in se
moral odpovedati tudi kakšnim osebnim ambicijam. V tem obdobju je viden napredek občine v
mnogih segmentih življenja občine, vendar so želje vedno večje od možnosti. To bo priložnost
novega župana. V imenu občinskega sveta, občanov in občinskih služb ter društev se mu je
zahvalil za njegovo delovanje in prispevek k razvoju občine. Novoizvoljenemu županu pa je zaželel
zdravja in sreče ter uspeha pri nadgradnji dela svojega predhodnika. Občinska uprava naj bo opora
in podpora novemu županu, da bodo občani zadovoljni z njihovim delom.
Svetnik Filip Beloglavc je v imenu občinskih svetnikov dosedanjemu županu prav tako izrazil
zahvalo za dobro in korektno sodelovanje med županom, občinsko upravo in dosedanjimi svetniki.
S tem se je konstitutivni del seje končal.
Novoizvoljeni župan Branimir Strojanšek je nato imel pozdravni nagovor in slovesno prisego, s
katero je obljubil, da bo odgovornost, konstruktivnost in širše soglasje osnova za reševanje tegob
občanov. Truditi se bomo morali za pridobitev čim več finančnih sredstev tako s strani države, kot
tudi s strani Evrope pri različnih projektih, ki se jih bomo lotevali. Želi si tudi dobrega in uspešnega
sodelovanja z vsemi občinskimi svetniki. Glede opravljanja poklicne ali nepoklicne funkcije župana,
pa bo jasno v kratkem, ko bo znano stališče Ministrstva za finance glede mirovanja delovnega
razmerja.
Seja je bila zaključena ob 17.00 uri.
Zapisala:
Verica Kamin

Predsedujoči svetnik :
Anton Repnik
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