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OBČINSKI SVET
Številka: 1/2015
Datum: 22.6.2015
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 94/07, uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12) in 22. člena Poslovnika občinskega sveta
Občine Braslovče (Ur. list RS št. 105/2012)

SKLICUJEM
1. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA,
KI BO V SREDO, 01.07.2015 OB 17.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE BRASLOVČE

PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Obravnava in podaja mnenja občine Braslovče na javno razgrnjen osnutek državnega
prostorskega načrta za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 ŠentiljKoper do priključka Velenje jug in dopolnitev okoljskega poročila

Branimir Strojanšek
župan
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OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA :
K 1. točki dnevnega reda :
Župan bo ugotovil prisotnost članov občinskega sveta.
K 2. točki dnevnega reda :
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja je skupaj s
pobudnikom priprave državnega prostorskega načrta, Ministrstvom za infrastrukturo,
Direktoratom za infrastrukturo dne 4.6.2015 objavilo javno naznanilo o javni razgrnitvi
osnutka državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Šentrupert na
avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug in dopolnitve okoljskega poročila.
Javna razgrnitev se je pričela 12. junija 2015 in traja do 12. julija 2015 tudi na občini
Braslovče kot občini, ki jo državni prostorski načrt zajema. V času javne razgrnitve je
potekala tudi javna obravnava razgrnjenega osnutka državnega prostorskega načrta, ki je
bila 17. junija 2015 ob 17. uri v Domu kulture v Braslovčah.
Skladno z določbami prvega odstavka 34. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev
državnega pomena v prostor (Ur. l. RS, št. 80/10, 106/10-popr. In 57/12, v nadaljevanju:
ZUPUDPP) občina v času seznanitve javnosti ministrstvu poda mnenje o tem, ali načrt še
vedno sledi njihovim smernicam in ali predlog načrta upošteva pogoje za podrobnejše
načrtovanje z vidika izvajanja občinskih lokalnih služb ter druge pripombe in predloge na
razgrnjeno gradivo. V mnenju občine podajo tudi projektne pogoje za pripravo projektne
dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, z vidika izvajanja njenih
lokalnih javnih služb. Če občine mnenja ali projektnih pogojev oziroma pripomb in predlogov
v tem roku ne podajo, se šteje, da jih nimajo. V nadaljevanju postopka ni treba upoštevati
mnenj ali projektnih pogojev, izdanih po izteku roka, upoštevajo pa se vse zahteve, ki jih za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo področni predpisi.
Glede na zgoraj napisana zakonska določila in poziv Ministrstva za okolje in prostor,
Direktorata za prostor, graditev in stanovanja (dopis št. 35008-12/2008-MOP/417-01011344
z dne 9.6.2015, prejet 12.6.2015) predlagam Občinskemu svetu Občine Braslovče
obravnavo in podajo mnenja na javno razgrnjen osnutek državnega prostorskega načrta za
državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje
jug in dopolnitev okoljskega poročila.
Zaradi obsežnosti gradiva pozivam vse občinske svetnike, da si javno razgrnjeno gradivo
ogledajo v poslovnem času občinske uprave občine Braslovče v sejni sobi občine Braslovče
oziroma na spletnih straneh ministrstva na povezavi:
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacr
ti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/
Dodatno obrazložitev bodo ustno podali na sami seji župan in predstavniki CIB s predlogi
sklepov v prilogi.
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VABLJENI :






Člani občinskega sveta
Župan Občine Braslovče
Milan Šoštarič
Simona Klokočovnik
Verica Kamin







Načelnica UE Žalec Simona Stanter
Predsednica Nadzornega odbora
Politične stranke
Predsedniki krajevnih odborov
Sredstva javnega obveščanja - Tone
Tavčar, Špela Ožir (Novi tednik), Metka
Pirc (Večer)

3

