OBČINA BRASLOVČE
KO PARIŽLJE – TOPOVLJE

ZAPISNIK
5. redne seje z dne 12.11.2015 ob 18.00 uri v sejni sobi KO Parižlje -Topovlje
Prisotni: Jasmin Padžić, Nika Udrih, Martin Tkavc, Sabina Žolger, Domen Marovt, Pavlina Irman,
Upravičeno odsotni: Vlado Božič, Taja Steblovnik, Nejc Passero, Ida Čremožnik , Primož Emeršič
Neupravičeno odsotni: Darko Bršek, Vincenc Mežnar, Sašo Drešček, Borut Vrščaj
Ostali prisotni: podžupanja ga. Danica Tajnšek
Ostali vabljeni: svetnik g. Danijel Cokan (opravičil odsotnost)
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje KO
4. Poročanje podžupanje ga. Danice Tajnšek in svetnika g. Danijela Cokan o 7. (z dne
2.9.2015) in 8. redni seji OS (z dne 14.10.2015) - aktualno
5. Priprava predlogov finančnega načrta za leto 2016 in 2017
6. Pobude in vprašanja
7. Razno
K Ad 5 op. gradivo za pripravo finančnega načrta, predlogi članov KO

Ad 1.:
Predsednica je ugotovila, da je na sejo prišlo zadostno število članov, zato je bila seja sklepčna.
Ad 2.:
Potrdil se je predlagani dnevni red 5 redne seje KO Parižlje – Topovlje. Zaradi odsotnosti Taje
Steblovnik, je pisanje zapisnika prevzela predsednica, vodenje seje pa je prevzel podpredsednik Martin
Tkavc.
Ad 3.:
Na posredovani zapisnik 4. redne seje KO ni bilo pripomb zato se potrdi zapisnik 4. redne seje KO .
Ad 4.:
Podžupanja ga. Danica Tajnšek je prisotne seznanila o vsebini 7. in 8. redne seje Občinskega sveta.
Prve 4. točke dnevnega reda so bile protokolarnega značaja (ugotovitev prisotnosti, potrditev
zapisnika, potrditev predlaganega dnevnega reda in poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS).
Na 7 seji z dne 2.9.2015 so med drugim obravnavali :
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-

-

poročilo o opravljeni notranji reviziji v občini Braslovče za leto 2014, ki ga je opravilo podjetje
Loris d.o.o. iz Dravograda . Na poročilo ni bilo pripomb zato je Občinski svet sprejel sklep o
seznanitvi s poročilom o notranjem revidiranju občine Braslovče za leto 2014;
da je Komisija za mandatna vprašanja in imenovanja dne 12.8.2015 obravnavala predloge o
podelitvi občinskih priznanj, ki so jih posredovali tako iz KO Parižlje – Topovlje, KO Letuš, KO
Trnava, Kulturno društvo Gomilsko in OO SD Braslovče. Komisija je predloge posamično
posamično obravnavala in o predlogih tudi glasovala. Pri svojem odločanju je upoštevala Odlok
o priznanjih občine Braslovče , župan pa je dodal , da bo tudi sam podelil županova priznanja
za leto 2015. Občinski svet občine Braslovče je tako podelil naslednja priznanja občine:

1. Bronasta plaketa :
2. Srebrna plaketa :
3. Zlata plaketa :

Odrasla gledališka skupina Kulturnega društva Gomilsko
Jožef Derča, Trnava 35
Kulturno društvo Letuš
Darko Žerdoner, Letuš 13 A

- Občinski svet občine je predlagal Nadzornemu odboru občine Braslovče, da pregleda postopek
izvedbe javnega razpisa za oddajo del Gradbenih in montažnih del za objekt Dom kulture
Braslovče, od priprave razpisne dokumentacije do podpisa pogodbe z izvajalcem, z navedbo
pravnih in finančnih podlag za izvedbo razpisa in podpisa pogodbe
- Predstavljeno je bilo poročilo o opravljenem nadzoru porabe sredstev občinskega proračuna za
Turistično društvo Braslovče za leti 2013 in 2014.
Na 8. seji z dne 14.10.2015 pa so med drugim obravnavali:.
- Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in o izvajanju trenutnih investicij v občini
- Predlagan in potrjen je bil član skupščine JKP Žalec d.o.o in sicer Milan Šoštarič saj kot
solastniki JKP-ja Žalec imamo tako vključenega enega člana za nadaljnja štiri leta.
- Imenovali so predstavnico občine v Svet zavoda OŠ Braslovče in sicer Tajo Steblovnik
- Sprejet je bil sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Letuš in menjava zemljišč
- Izvedla seje prodaja zemljišča parc.št. 1104/2 k.o. Grajska vas in zemljišča parc.št. 887/3 k.o.
Letuš
- Predstavljeno je bilo poročilo Nadzornega odbora (NO) o opravljenem nadzoru porabe sredstev
občinskega proračuna za Prosvetno društvo Braslovče za leti 2013 in 2014
- Predstavljen je bil predlog rebalansa proračuna občine Braslovče za leto 2015
Ad 5.: Priprava predlogov finančnega načrta za leto 2016 in 2017 (po prilogi navodila)
Predsednica je prisotne seznanila, da smo prejeli dopis o pripravi finančnih načrtov za leto 2016 in
2017. Za planiranje proračuna kot neposredni uporabniki občinskega proračuna moramo pri pripravi
predlogov upoštevali prejeta navodila z navedenimi izhodišči, pri pripravi samega plana pa
gospodarsko in javno finančno situacijo. Na podlagi nevedenega smo po razpravi sprejeli naslednji
SKLEP :
Predlaga se:
- obvezna ureditev križišča - krožišča v Parižljah;
- ureditev državne ceste Topovlje - Letuš (preplastitev);
- ureditev ( asfaltiranje) povezovalne občinske ceste Topovlje - Zakl in Parižlje - Sp.
Gorče;
- na cesti Parižlje- Preserje se predlaga namestitev naprave za umirjanje prometa z
opozorilno napravo- optično zavoro skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste,
takšno, ki je že na relaciji Parižlje – Topovlje/zveza posredovana pobuda na Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
- izgradnja otroškega igrišča v Topovljah (vključitev stroškov za nakup zemljišča že
predlagan dne 21.11.2011- priprava proračuna 2012/2013) / veza predlog, ki je bil
podan pri pripravi poračuna 2013/2014, da zaradi pridobitve spremembe namembnosti
s strani pristojnih ministrstev zadeva miruje;
- primarna kanalizacija kjer je še ni ter predlog izvedbe sekundarne kanalizacije;
- realizacija predlogov, ki so že bili predlagani vendar se še niso realizirali.
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Večina predlogov so bila vključena v finančne načrte že v preteklih letih. Zaradi odsotnosti članov je
bilo dogovorjeno, da le ti najkasneje do 17.11.2015 posredujejo še kakšen predlog , da se vključi v
finančni načrt. Do navedenega roka dodatnih predlogov ni bilo posredovanih.
Ad 6. :,
Predsednica je pod točko pobude in vprašanja prisotne seznanila o prejetem dopisu Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki na posredovane sklepe navajajo sledeče odgovore :
1. SKLEP : Postavitev ogledala v križišču pri Scluck baru (bivši Kač) za boljši dostop v smeri proti
Polzeli
Odgovor: iz strani občine Braslovče bo na Direkcijo RS za infrastrukturo posredovan predlog za
izdajo soglasja za postavitev prometnega ogledala na omenjenem križišču zaradi slabe vidljivosti
2. SKLEP: Postavitev ležečih »policajev« proti Cizeju (v smeri proti ribniku)
Odgovor: Člani SPV ja so že v preteklosti obravnavali več takšnih zahtev glede postavitve ovir za
umirjanje prometa zato predlagajo, da je bolj smiselna namestitev naprave za umirjanje prometa in
sicer opozorilno napravo - optično zavoro skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste s tem, da
se predhodno uredi ustrezna spremljevalna prometna signalizacija (prestavitev prometnega znaka
»Cona 30« 50 m nižje proti naselju Parižlje). Ko bodo torej finančne zmožnosti dopuščale bo
izvedena predlagana naprava za umirjanje prometa na predlaganem odseku.
3. SKLEP: Razširitev ovinka v zgornjem delu Pariželj nasproti Vrščaja, Čulka (pri stari hiši Hrovat).
Odgovor: brez soglasja lastnikov levo in desno ni možno bo izvedena le minimalna razširitev in
ureditev bankine, ureditev žive meje ter namestitev cestnega ogledala zaradi boljše preglednosti.
4. SKLEP: Postavitev tabel za omejitev prometa in lokalni promet v križišču pri Scluck baru
(znotraj naselja v smeri Cizej proti ribniku Preserje in Topovljam.)
Odgovor Stališče članov v zvezi z postavitvijo tabel za omejitev prometa in lokalni promet je, da je
celotno naselje Parižlje že v »Coni 30« in ni potrebna postavitev prometnih znakov za omejitev
prometa . Drug promet se tudi ne sme omejevati saj je cesta kategorizirana kot javna cesta in
namenjena javnemu prometu.

Ad 6.:
G. Marovt Domen je prisotne seznanil , da iz Ministrstva v zvezi z hitro cesto še ni nobenega odgovora.
Podžupanja ga. Danica Tajnšek je omenila, da Občina Braslovče objavlja javni razpis za sofinanciranje
malih komunalnih čistilnih naprav. Več o pogojih in obrazce najdemo v priloženi razpisni dokumentaciji.
Razpis je odprt do porabe sredstev vendar najkasneje do 6.12.2015.
KO Parižlje – Topovlje predlaga, da se opozori občane, da ob velikih praznikih (državnih) izobesijo
zastave. Smiselno bi bilo, da se navedeno napiše v obvestila.
Ga. Nika Udrih je predlagala, da v Braslovčah pri trgovini Jager poskrbijo za »zakritje« gradbenega
materiala, ki zbada v oči mimo vozečih in hodečih. Navsezadnje tak izgled kot tudi neurejene grede v
času rasti in cvetenja niso najbolj primerne in mečejo slabo luč na celoten trg Braslovč.
Seja KO Parižlje- Topovlje je bila zaključena ob 20 uri.
Zapisala:
Sabina Žolger

Predsednica KO Parižlje- Topovlje
Sabina Žolger lr
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