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

ZAPISNIK
2. redne seje z dne 06.02.2015 ob 19 uri v sejni sobi KO Parižlje -Topovlje
Prisotni: Jasmin Padžić, Nika Udrih, Ida Čremožnik , Pavlina Irman, Vincenc Mežnar, Martin Tkavc,
Primož Emeršič, Sašo Drešček, Darko Bršek, Sabina Žolger
Upravičeno odsotni: Vlado Božič
Neupravičeno odsotni: Nejc Passero, Domen Marovt
Ostali prisotni: podžupanja ga. Danica Tajnšek , svetnik g. Danijel Cokan

Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje KO
4. Poročanje podžupanje ga. Danice Tajnšek in svetnika g. Danijela Cokan o 4. redni
seji OS Braslovče z dne 29.1.2015 (proračun, aktualno)
5. Pobude in vprašanja
6. Razno

Add 1.:
Predsednica KO Žolger Sabina je ugotovila, da je na sejo prišlo zadostno število članov, zato je
bila seja sklepčna.
Add 2.:
Potrdil se je predlagani dnevni red 2. redne seje KO Parižlje – Topovlje
Add 3.:
Na posredovani zapisnik 1. redne seje KO je predsednica podala pripombo - vsebinske narave, ki
je bila tudi upoštevana. O pripombi so bili člani kot tudi ostali prisotni seznanjeni zato se je potrdil
zapisnik 1. redne seje KO v predloženi vsebini.
Add 4.:
Podžupanja ga. Danica Tajnšek je prisotne seznanila, da je bila 2. obravnava predloga proračuna
Občine Braslovče za leto 2015 soglasno izglasovana. Prve 4. točke dnevnega reda so bile
protokolarnega značaja (ugotovitev prisotnosti, potrditev zapisnika, potrditev predlaganega
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dnevnega reda in poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS). Pri omenjenih točkah je bilo nekaj
vprašanj s strani svetnikov, ki pa so bila v nadaljevanju pojasnjena. Pod točko 5. je ga. Simona
Kokočovnik poročala in tudi pojasnila Spremembe in dopolnitve prostorskega reda Občine
Braslovče. Točka 6. o predlogu Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije JKP Žalec
d.o.o in predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev JKP Žalec d.o.o je bila umaknjena iz
dnevnega reda. Osrednjo 7. točko dnevnega reda predloga proračuna so obravnavali vsi odbori in
komisije, vključno z vsemi krajevnimi odbori. Objektivni predlogi so bili upoštevani in tudi vsi odbori
so dobili odgovore oz. obrazložitve. Vložena sta bila dva amandmaja, eden, ki ga je predstavil g.
Skok v zvezi z gasilci, opremo, hidranti je bil obravnavan in se je o njem razpravljalo ter glasovalo,
drugi, ki pa je bil predstavljen s strani g. Šketa v zvezi z prometno varnostjo, pa je bil vložen
prepozno zato se o njem ni razpravljalo.
Pod 8. točko pobude in vprašanja svetnikov bodo odgovori podani na naslednji seji. Z
predstavljenim poročilom s strani podžupanje ga. Tajnšek je soglašal tudi svetnik g. Danijel Cokan.
Predstavljeno poročilo smo člani KO soglasno potrdili in sprejeli
SKLEP :
Člani KO Parižlje- Topovlje smo seznanjeni z vsebino predstavljenega poročila 4 redne seje
Občinskega sveta , ki je potekala dne 28.1.2015.
Add. 5.:
Predsednica KO je prisotne seznanila s prejetim odgovorom s strani ga. Klokočovnik in sicer o
pobudi civilne inciative krajanov Parižlje glede reševanja meteorskih voda in izvedbe namestitve
elektrike (v talno) na lokaciji športnega igrišča v Parižljah. Kratek odgovor o tem je bil podan že na
1. seji KO s strani g. Šoštariča. Odgovor na to pobudo pa je bil podan tudi v gradivu za 2.
obravnavo predloga proračuna za leto 2015 in sicer pod točko 10. kjer je povzetek drugih pripomb
in predlogov posredovanih s strani KO Parižlje- Topovlje na občino:
1.

Prestavitev NN omrežja (vkop v zemljo) na športne igrišču Parižlje in TP na zemljišču V.
Mežner. Odgovor : Izvedel se bo ogled in ponovna proučitev za vkop NN omrežja skupaj z
Elektro Celje v sklopu OPPN ZN Parižlje II – sanacija območja južnega dela Pariželj. Izvedba
se predvidi v sklopu izvedbe komunalne ureditve in sanacije območja predmetnega OPPN-ja .
Podan predlog se delno upošteva.

2.

Odvod meteornih voda na območju Pariželj z odvodom v reko Savinjo: Izvedel se bo ogled in
ponovna proučitev možnosti odvoda meteornih voda za območje Pariželj v sklopu priprave
OPPN ZN Parižlje II – sanacija območja južnega dela Pariželj, ter posredoval predlog na
ARSO Celje, ki je tudi eden glavnih nosilcev urejanja prostora v postopku sprejemanja OPPNja. Občina ne bo pristopila k odvodu meteornih vod brez soglasja ARSO, ker je zakonsko
prepovedano. Podan predlog se delno upošteva.
Ureditev dovozne ceste proti šoli Braslovče. Odgovor: Ureditev dovozne ceste do šole je v
predlogu proračuna (ureditev v sklopu komunalne ureditve OPPN Rakovlje zahod – prometna
ureditev v okolici šole) . Podan predlog se upošteva.
Prostorska dokumentacija OPPN Parižlje – jug. Odgovor: S sklepom se prične izvedba OPPN
ZN Parižlje II – sanacija območja južnega dela Pariželj. Ureditev komunalne infrastrukture za
celotni del južnega naselja Parižlje in športnega igrišča ter ureditev še tistih delov prostih
stavbnih zemljišč, kjer je možna stanovanjska gradnja. Podan predlog se upošteva.

3.

4.
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V zvezi z pobudo civilne inciative krajanov Parižlje o prestavitvi NN omrežja (vkop v zemljo) na
športne igrišču Parižlje in TP na zemljišču Vincenca. Mežnerja pa je potrebno omeniti, da je
pobudo obravnaval že odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo na svoji 11. redni
seji, dne 15.4.2014 kjer je bil sprejet sklep, da so se člani odbora z dopisom seznanili ter naložili
občinski upravi, da le ta pridobi informacijo od Elektra Celje, kako daleč je zadeva pripravljena. Z
prejetim odgovorom nato seznanijo odbor za okolje in prostor ter predlagatelja.

Glede na podan sklep s strani odbora za okolje in prostor je zadeva v reševanju čeprav je
doslej KO kot predlagatelj šele sedaj prejel odgovor.
Pod točko pobude in vprašanja smo prisotni obravnavali parkirišče v Topovljah. Med člani
se je porajala potreba po ureditvi tega parkirišča, možnostjo postavitev info table v okolici
parkirišča s katerimi bi lahko tudi obveščali mimo vozeče o dogajanjih v občini ter
navsezadnje prispevali k prepoznavnosti same občine. Potrebna bi bila tudi postavitev
mobilnega stranišča glede na to, da se tam nahaja mizica in klopca. V zvezi s to pobudo
smo člani soglasno sprejeli
SKLEP:
Pridobi se informacija s strani področja okolje in prostor o možnosti postavitve info table in
mobilnega stranišča.
V času zimskih razmer je okrog EKO kontejnerjev otežen dostop saj tisti, ki so odgovorni
za čiščenje cest ves sneg samo potisnejo do kontejnerjev. Prostor, ki je javen mora biti
dostopen vsakomur , potrebno pa je tudi očistiti kanale meteornih voda ,saj so zaradi blata
in druge nesnage zamašena zato smo člani soglasno sprejeli
SKLEP:
Da režijski obrat poskrbi za dostopnost do eko kontejnerjev in poskrbi , da so kanali okrog
meteornih voda očiščeni.
V času zimskih razmer je potrebno vse krajane kot tudi občane v občinskem obvestilo obveščati o
oranju ( strpnost , prioritetne poti , lokacije ) predvsem bi bilo smiselno uporabiti za posipanje
pesek namesto soli saj s tem še dodatno uničujemo cestišča, pločnike. V zvezi s to pobudo smo
člani soglasno sprejeli
SKLEP:
Obveščanje občanov in krajanov v mesečnem občinskem obvestilu o oranju , prioritetnih poteh,
lokacijah s poudarkom do strpnosti občanov ter za posipanje uporaba peska namesto soli.
Člani KO poudarjamo, da je potrebna namestitev mobilnega stranišča tudi na lokaciji športnega
igrišča, saj koristniki igrišča kot tudi sprehajalci opravljajo svoje potrebe okrog dreves. Potrebna je
tudi postavitev tabel ter košov za sprehajalce psov ki kljub sprejeti zakonski uredbi tega ne
spoštujejo.
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Člani KO želimo,da se zagotovi dostopnost gasilcev do postavljenih hidrantov, saj v mnogih
primerih je dostopnost otežena in vsekakor bi bilo potrebno postaviti še nekaj dodatnih hidrantov
zato člani soglasno sprejmemo
SKLEP:
Pridobi se informacija s strani JKP o dodatnih možnostih mest oz. lokacij za postavitev hidrantov
za območje krajevne pristojnosti Pariželj in Topovelj.

Pod točko pobude in vprašanja je svetnik g. Cokan člane KO seznanil , da Občina Braslovče še
nima zagotovljene optične napeljave za ponudnike širokoprenosnih podatkovnih storitev (Amis,
Telekom, T2, Telemach). Doslej si je vsak zainteresirani krajan, občan individualno te zadeve
urejal sam zato bo navedeno pobudo oz. predlog podal na naslednjo sejo Občinskega sveta.
Add. 6. :
Predsednica KO je prisotne seznanila s predlogom za dva dodatna člana KO Parižlje - Topovlje in
sicer za ga. Tajo Steblovnik in g. Boruta Vrščaja. Oba člana prihajata iz Pariželj Pobuda z
obrazložitvijo je bila podana s strani svetnika g. Cokana , oba člana pa sta podala pismeno izjavo,
da želita sodelovati v krajevnem odboru in sprejemata kandidaturo. Ker je podan predlog v skladu
s 4 členom Odloka o ustanovitvi krajevnih odborov smo člani pobudo soglasno podprli in sprejeli
naslednji
SKLEP :
Da se dosedanje število članov KO Parižlje - Topovlje poveča za dva dodatna člana, ga. Tajo
Steblovnik in g. Boruta Vrščaj .
Predlog za dodatna člana KO Parižlje - Topovlje bo posredovan na Odbor za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Pisni izjavi o privolitvi se nahajata že na Občini Braslovče. V kolikor se
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s predlogom strinja se predlaga, da se
podani predlog predstavi na naslednjem Občinskem svetu v potrditev.
Člani KO Parižlje - Topovlje prosimo pristojne službe na občini, da do naslednje seje KO poskrbijo
za povratno informacijo o podanih predlogih in pobudah.
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.
Zapisala:
Sabina Žolger

Predsednica KO Parižlje- Topovlje
Sabina Žolger

