Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Datum: 30.10.2017
ZAPISNIK
Zbora občanov za območje Krajevne skupnosti Trnava
ki je bil dne 30.10.2017 ob 18.00 uri v sejni sobi Gasilskega doma Trnava.
Predlog dnevnega reda :
- Ugotovitev prisotnosti
- Potrditev dnevnega reda
- Pobuda Stanislava Pančurja in Vanje Žohar Pančur, Orla vas 40, 3314
Braslovče, za spremembo občinske meje med občinama Braslovče in
Prebold
Prisotni : župan Branimir Strojanšek, zapisnikar Verica Kamin.
Na podlagi liste prisotnih občanov, se ugotavlja, da je prisotnih 28 občanov (lista je
priloga zapisnika). Zbor veljavno sprejema svoje odločitve, če na zboru sodeluje
najmanj 5 % volivcev z območja občine, za katero je zbor sklican. Odločitev zbora
občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na
zboru. Po podatkih zadnjih volitev leta 2014 je bilo število volilnih upravičencev v KS
Trnava 495. Na zboru občanov mora biti prisotnih najmanj 25 ljudi, da bo odločitev
veljavno sprejeta.
Ugotavlja se, da je zbor občanov sklepčen. Župan je vse prisotne pozdravil in
pojasnil namen sklica zbora občanov za območje KS Trnava. V skladu s statutom
občine Braslovče občani na zboru občanov obravnavajo pobude in predloge za
spremembo območja občine, njenega imena in sedeža ter dajejo pobude v zvezi s
tem in oblikujejo mnenja. Zbor občanov v krajevni skupnosti se mora sklicati na
zahtevo najmanj 10 % volivcev v tej skupnosti. Vložnika pobude sta pridobila
zadostno število (50) podpisanih izjav krajanov Orle vasi in Trnave.
Stanislav Pančur in Vanja Žohar Pančur, Orla vas 40, 3314 Braslovče, sta podala
vlogo za spremembo občinske meje med občinama Braslovče in Prebold. Živita tik
na meji z občino Prebold, hiša je praktično del naselja Latkova vas in koristita vse
usluge občine Prebold – javna razsvetljava, javna kanalizacija, pošta…Vložnika
pobude prosita za spremembo meje med občinama tako, da bi se hiša na naslovu
Orla vas 40, s pripadajočim zemljiščem priključila občini Prebold. Pobuda se nanaša
na tri parcele št. 333/2, 333/3 in *77, vse k.o. 991 Orla vas, v skupni površini 506 m2.
V primeru spremembe meje bi se površina Občine Braslovče zmanjšala za 506 m2,
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površina občine Prebold pa bi se za toliko povečala. Hiša na naslovu Orla vas 40 je
od najbližje hiše v Latkovi vasi oddaljena 45 m, od najbližje hiše v Orli vasi pa 405 m,
s tem, da hišo na naslovu Orla vas 40 od glavnega dela Orle vasi deli tudi avtocesta.
Župan je pojasnil tudi finančne posledice – s spremembo bi imela občina Braslovče
za 1.060 EUR manj prihodkov, Občina Prebold pa za 1.096 EUR več prihodkov iz
naslova primerne porabe glede na podatke iz leta 2015.
V primeru, da bi se Občina Braslovče strinjala z začetkom postopka spremembe
občinske meje, bi Občina Prebold prevzela zadolžitev priprave vseh potrebnih
dokumentov za odločanje na občinskih svetih obeh občin in stroške, povezane s
pripravo dokumentacije. Občina Prebold bi tudi pripravila osnutek odloka o
spremembi mej naselij in vsebinski del gradiva za odločanje, ki bi ga nato posredovali
v odločanje obema občinskima svetoma občine Braslovče in Prebold.
V razpravi so se občani strinjali s pobudo zakoncev Pančur, za spremembo
občinske meje med občinama Braslovče in Prebold in temu ne nasprotujejo. Sprejet
je bil naslednji
SKLEP : Zbor občanov za območje KS Trnava sprejme sklep, s katerim se
strinja z začetkom postopka za spremembo meje med občinama Braslovče in
Prebold.
Glasovanje : Prisotnih 28 občanov, ZA je glasovalo 28, PROTI 0 občanov.
Župan se je občanom zahvalil za udeležbo in zbor zaključil ob 19.00 uri.

Zapisala :
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan

Priloga :
- lista prisotnih občanov
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