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
3. redne seje, ki je bila dne 1.12.2010 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., Mikek Vekoslav, Kragl Boštjan, Vasle Jure, Ramšak Blaž, Tajnšek
Danica, Cokan Danijel, Repnik Anton, Turnšek Drago ( se je seje udeležil pri točki 5.)
Občinska uprava: župan Branimir Strojanšek, Milan Šoštarič dir.OU, Barbara Florjan Jelen, Verica
Kamin.
Ostali prisotni: Tone Tavčar – sredstva javnega obveščanja
Ad 1
Župan je vse prisotne pozdravil in ugotovil, da je na seji prisotnih 14 članov občinskega sveta in se
seja lahko nadaljuje.
Ad 2
Na zapisnik 2. redne seje ni bilo pripomb. Župan je podal priporočilo, naj bi se zaradi vsebinske
priprave odgovorov na vprašanja in pobude svetnikov, le-te podale pismeno vsaj tri dni pred sejo
sveta. Tako bi se odgovori na vprašanja in pobude lahko pripravili že do same seje sveta.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 2. redne seje z dne 17.11.2010.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 3
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
5. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta in Nadzornega odbora
6. Obvestilo o sklepu o začasnem financiranju proračuna občine Braslovče za leto 2011
7. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2011
8. Informacija o imenovanju podžupana občine Braslovče
9. Pobude in vprašanja svetnikov
SKLEP : Sprejme se dnevni red v predlagani vsebini.
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 4
Na poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje ni bilo pripomb ali dodatnih obrazložitev.
SKLEP: Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje občinskega sveta.
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Ad 5
Točko je obrazložila predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Danica
Tajnšek. Župan je dodal, da v skladu s 106. členom poslovnika občinskega sveta, člane delovnih
teles imenuje svet na podlagi liste kandidatov za člane, ki jo določi navedena komisija in predlagal,
da se glasuje o vsaki listi posebej.
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče imenuje Nadzorni odbor v naslednji sestavi :
1. Josip Ivanovič
2. Zora Groznik
3. Helena Gajšek
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče imenuje odbor za gospodarske dejavnosti in
občinsko premoženje v naslednji sestavi :
1. Matjaž Rožič
2. Anton Repnik
3. Filip Beloglavc
4. Dušan Goričar
5. Boštjan Kragl
6. Janez Štusej
7. Bogomir Andoljšek
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče imenuje odbor za okolje in prostor v naslednji
sestavi :
1. Branko Ribizel
2. Slavko Šketa
3. Marko Balant
4. Rudi Sedovšek
5. Vinko Drča
6. Danijel Cokan
7. Danilo Arčan
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče imenuje odbor za družbene dejavnosti v naslednji
sestavi :
1. Jure Vasle
2. Branko Ribizel
3. Branko Cimperman
4. Marija Elizabeta Marovt
5. Anton Repnik
6. Danica Tajnšek
7. Jasmina Roter
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
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SKLEP: Občinski svet občine Braslovče imenuje odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja v
naslednji sestavi :
1. Anton Repnik
2. Franc Cilenšek
3. Januš Juhart
4. Janez Štusej
5. Vinko Drča
6. Danijel Cokan
7. Franci Lorger
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče imenuje komisijo za normativne akte v naslednji
sestavi :
1. Petra Basle
2. Vili Korent
3. Marko Balant
4. Ivana Brinovec
5. Blaž Ramšak
6. Danijel Cokan
7. Danilo Arčan
Glasovanje: Prisotno 14 svetnikov, ZA je glasovalo 14 in PROTI 0 svetnikov.
Tu se je seje udeležil Drago Turnšek.
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče imenuje komisijo za celostno podobo občine v
naslednji sestavi :
1. Branko Ribizel
2. Janez Štusej
3. Denis Anclin
4. Boštjan Kragl
5. Danica Tajnšek
6. Dušan Goričar
7. Irena Tomažič
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče imenuje komisijo za vloge in pritožbe v naslednji
sestavi :
1. Branko Cimperman
2. Branko Ribizel
3. Bogomir Andoljšek
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče imenuje odbor za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada v naslednji sestavi :
1. Filip Beloglavc
2. Rudolf Žohar
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3. Vekoslav Mikek
4. Anton Ramšak
5. Danijel Pantner
6. Jure Vasle
7. Branko Ribizel
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče imenuje svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu v naslednji sestavi :
1. Drago Turnšek
2. Jure Vasle
3. Danilo Arčan
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 6
Točko je dodatno obrazložila Barbara Florjan Jelen. Svetniki so prejeli na mizo tudi terminski načrt
obravnave in sprejemanja proračuna občine Braslovče za leto 2011. Sklep o začasnem
financiranju se objavi v Ur.listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
SKLEP: Sprejme se obvestilo o sklepu o začasnem financiranju Občine Braslovče v
obdobju januar- marec 2011.
Svetnik Marko Balant je imel vprašanje v zvezi s terminskim načrtom obravnave in sprejemanja
proračuna občine Braslovče za leto 2011 in sicer glede formiranja odborov in komisij občinskega
sveta ter krajevnih odborov, ki naj bi sodelovali pri pripravi proračuna, pa še niso imenovani. Imel je
tudi pomisleke glede sklepčnosti na seji sveta, ki je predvidena za 29.12.2010. Župan je odgovoril,
da bodo zbori občanov sklicani najkasneje v mesecu januarju 2011, tako da bodo krajevni odbori
lahko pričeli delovati.
Ad 7
Točko je obrazložila Verica Kamin. Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Občinski svet občine Braslovče sprejme sklep o določitvi vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011 v višini 0,000374 €
mesečno, oziroma 0,00449 € letno.
Glasovanje: Prisotno 15 svetnikov, ZA je glasovalo 15 in PROTI 0 svetnikov.
Ad 8
Župan je povedal, da bo s 1.1.2011 funkcijo župana začel opravljati profesionalno, kot je obljubil
pred volitvami, zato meni, da je dovolj, če imenuje le enega podžupana, ki bo fizično dosegljiv.
Odločil se je za g. Repnik Antona, za katerega meni, da ima dovolj potrebnih izkušenj in znanja
ter je pozitivno naravnan človek in bo lahko veliko pripomogel pri delovanju občine.
Župan je g. Repniku izročil sklep o imenovanju podžupana z dnem 1.12.2010. Repnik Anton se je
zahvalil za zaupanje in dejal, da bo deloval v skladu s pravnim redom države, občinskimi predpisi
in sprejetimi sklepi na občinskem svetu. Pri tem pa upa tudi na korektno sodelovanje s strani
članov občinskega sveta.
Ad 9
Sledile so pobude in vprašanja občinskih svetnikov. Župan je ponovno poudaril, da priporoča
svetnikom, naj svoja vprašanja in pobude pošljejo vsaj tri dni pred sklicano sejo, da se lahko
odgovori vnaprej pripravijo.
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Svetnik Jure Vasle je dejal, da je v domu krajanov na Gomilskem soba, v kateri se zbirajo mladinci
iz Gomilskega. Prejšnji teden je prišlo do uničenja inventarja, zato so jim bili odvzeti ključi.
Sprašuje, ali bodo ključi vrnjeni ali ne.
Župan je odgovoril, da je na podlagi osebnega ogleda na kraju samem opazil, da je stanje tega
objekta nevzdržno, zato je nujno potrebno sprejeti hišni red, ki se že pripravlja in dogovoriti pravice
in obveznosti vseh koristnikov prostorov v stavbi. Ključi so že na občini. Proti podpisu pa jih bo
možno prevzeti, ko se bomo dogovorili o vseh podrobnostih.
Svetnik Jure Vasle je še vprašal, zakaj ni bilo pluženja v novem naselju Šmatevža (Zazidalni načrt
Šmatevž), saj so se krajani pritoževali, da so plačali visok komunalni prispevek, ceste pa niso bile
splužene.
Milan Šoštarič je odgovoril, da za to območje še ni bilo izvedenega tehničnega pregleda, niti
nimamo uporabnega dovoljenja, zato ta del občine ni bil v seznamu oračev. Komunalni prispevek
pa je bil visok zaradi gradnje čistilne naprave. Zgrajeno kanalizacijo in ČN ter ceste bomo prenesli
v last občine Braslovče. Zagotovil pa je, da se bo tudi tu v bodoče plužilo.
Svetnik Vinko Drča je dejal, da orači radi orjejo, vendar je pluženje zelo visok strošek občine.
Omenil pa je še, da so ljudje na ravninskih cestah prezahtevni in predlagal, da se naj pripombe
krajanov glede stanja na cestah preveri in šele potem ustrezno ukrepa.
Župan je dodal, da je koordinator glede pluženja na občini g. Perger Jože.
Svetnik Marko Balant je vprašal, ali smo že dobili odgovor JKP Žalec glede onesnaženja vode.
Predlagal je, da se gradivo za seje pošilja svetnikom v digitalni obliki. Zanimalo ga je, kdaj bodo
sklicani odbori in komisije, za obravnavo predloga proračuna za leto 2011.
Župan je odgovoril, da bodo odbori in komisije sklicani po 5. januarju 2011.
Vsi svetniki, ki imajo možnost in želijo prejeti gradivo za seje v digitalni obliki, naj to sporočijo, da se
pripravi seznam takih svetnikov, ki to želijo.
Župan se je svetnikom zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 17.00 uri.

Zapisala:
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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