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OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
2. redne seje, ki je bila dne 17.11.2010 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine
Braslovče.
Prisotni svetniki: Marko Balant, Branko Ribizel, Filip Beloglavc, Janez Štusej, Vinko
Drča, Danilo Arčan, Cimperman Branko ml., Turnšek Drago, Mikek Vekoslav, Kragl
Boštjan, Vasle Jure, Ramšak Blaž, Tajnšek Danica, Cokan Danijel, Repnik Anton.
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič, Verica Kamin
Ostali prisotni: Tone Tavčar – sredstva javnega obveščanja
Ad 1
Župan je vse prisotne pozdravil in ugotovil, da so na seji prisotni vsi člani občinskega
sveta in se seja lahko nadaljuje.
Ad 2
Na zapisnik 1. konstitutivne seje ni bilo pripomb. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 1. konstitutivne seje.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
5. Pobude in vprašanja svetnikov
Župan je ugotovil, da je na seji prisoten tudi Vinko Drča, ki je manjkal na 1. konstitutivni
seji, zato je predlagal, da se na dnevni red uvrsti kot 3. točka : »Potrditev mandata
svetnika Vinka Drča« in se ostale točke ustrezno preštevilčijo. Vsi svetniki so se s
predlogom strinjali in sprejeli naslednji
SKLEP : Potrdi se mandat občinskemu svetniku Vinku Drča.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
SKLEP : Sprejme se dnevni red v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
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Ad 5
Župan je podal obrazložitev glede predlogov za sestavo komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Povedal je, da so imele politične stranke zelo podobne programe in
da imamo široko programsko koalicijo. V predlogu za sestavo komisije je zastopanih pet
političnih strank, vse člane so predlagale politične stranke, razen SLS, ker g. Vinko Drča
še ni bil potrjen kot občinski svetnik. Zato je v soglasju s kandidatom župan predlagal za
člana komisije Vekoslava Mikeka. Župan meni, da so glede na rezultat volitev korektno
zastopane vse politične stranke. Tudi član N.Si bo ustrezno zastopan v ostalih delovnih
telesih občinskega sveta.
V razpravi je svetnik Vinko Drča dejal, da se strinja s predlogom župana in da se tudi
politična stranka SLS strinja in predlaga za člana komisije Vekoslava Mikeka.
Ostalih pripomb in predlogov ni bilo. Sprejet je bil naslednji
SKLEP : Občinski svet občine Braslovče imenuje komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja v naslednji sestavi :
1. Danilo Arčan
2. Filip Beloglavc
3. Branko Cimperman
4. Vekoslav Mikek
5. Branko Ribizel
6. Janez Štusej
7. Danica Tajnšek
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Župan je poudaril, da ga veseli, da so člani komisije soglasno potrjeni. Komisija bo imela
pomembne naloge in pristojnosti, v skladu s 57. in 69. členom poslovnika občinskega
sveta : predlaganje kandidatov za delovna telesa občinskega sveta in drugih organov, ki
jih imenuje občinski svet, dajanje pobud in predlogov v zvezi s kadrovskimi vprašanji v
občini ter priprava predlogov odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami in drugimi
prejemki občinskih funkcionarjev. Pozval je politične stranke naj čim prej predlagajo člane
posameznih odborov in komisij, saj naj bi bila naslednja seja občinskega sveta že
1.12.2010.
Ad 6
Sledile so pobude in vprašanja občinskih svetnikov.
Svetnik Vinko Drča je vprašal, ali naj bodo pobude in vprašanja pisne ali ustne. Župan je
odgovoril, da je lahko oboje.
Svetnik Marko Balant je dejal, da prvo sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, skliče župan, zato predlaga, da se ta komisija čim prej sestane in nato
predlaga člane posameznih delovnih teles občinskega sveta. Predlagal je še, da občinska
uprava od JKP Žalec zahteva odgovor glede zadnjega onesnaženja pitne vode : Kdo je
storilec, kolikšen je bil izpad dohodka in kakšni so bili stroški, ki so nastali v zvezi s tem
dogodkom.
Župan je povedal, da je seznanjen, da je župan občine Vransko g. Sušnik takoj aktiviral
pristojno inšpekcijo in policijsko postajo. Milan Šoštarič pa je dodatno pojasnil, kako je do
tega dogodka prišlo.
Svetnik Branko Ribizel je vprašal, kaj je z ločevanjem odpadkov plastike in pločevink, saj
je bilo obljubljeno, da bodo gospodinjstva dobila zelene in rumene zabojnike.
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Milan Šoštarič je odgovoril, da na območju občine Braslovče odvaža odpadke podjetje
Simbio iz Celja. Ločevanje odpadkov je povezano z določenimi stroški, zato ne vemo,
kdaj se bodo dostavili taki zabojniki tudi v naši občini, vendar se bomo o tem pozanimali
pri navedenem podjetju.
Svetnik Vinko Drča predlaga, da župan povabi ne eno izmed sej direktorja in tehničnega
direktorja JKP Žalec, ker zadeve sistemsko niso ustrezno urejene.
Župan je dejal, da bo Občina Braslovče naslovila na JKP Žalec dopis glede ocene
ustreznosti pitne vode na območju naše občine in zahtevala njihov odgovor v roku 10 dni.
Svetnik Danilo Arčan je predlagal, da se komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja sestane takoj po končani seji občinskega sveta in izmed članov izbere
predsednika.
Svetnik Danijel Cokan meni, da je nedopustno za JKP Žalec, da se je zgodil dogodek
onesnaženja virov pitne vode. Ima pa vprašanje, zakaj jaški na primarnem
kanalizacijskem vodu v Parižljah »zvonijo«, saj je to zelo moteče za krajane.
Milan Šoštarič mu je odgovoril, da je to problem v vsej dolini. Izvajalec gradbenih del
podjetje Vegrad je šel v stečaj. Vse pomanjkljivosti so zabeležene. En kanal ima že
uporabno dovoljenje, drugi kanal pa še ne. Razpis za izvedbo dodatnih del naj bi se
izvedel v kratkem. Treba je zamenjati pokrove, vendar je vprašanje kdo bo nosil te
stroške.
Milan Šoštarič je imel pobudo, da se na dnevni red prihodnjih sej občinskega sveta uvrsti
točka 4 – poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje, kot je bilo utečeno stanje že v
prejšnjem mandatu. V poročilu so navedene tudi tekoče investicije, ki se izvajajo na
območju občine, tako da so svetniki seznanjeni, kaj se dogaja.
Svetnik Boštjan Kragl želi, da se do naslednje seje pripravi poročilo o denacionaliazciji na
graščini Žovnek in poročilo glede industrijske cone Trnava.
Svetnik Anton Repnik je vprašal glede krajevnih odborov, ki jim je potekel mandat z novim
občinskim svetom.
Župan je pojasnil, da bodo v mesecu januarju 2011 sklicani zbori občanov. Predlagal je,
da naj pobude s strani krajevnih odborov pridejo pravočasno do župana in občinskega
sveta. Oblika delovanja krajevnih odborov zaenkrat še ni čisto jasna.
Župan se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 17.00 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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