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

OBČINA BRASLOVČE
KO PARIŽLJE-TOPOVLJE

ZAPISNIK
6. redne seje z dne 1.3.2016 ob 19. uri v sejni sobi
KO Parižlje-Topovlje
Prisotni:Taja Steblovnik, Borut Vrščaj, Vlado Božič, Darko Bršek, Vincenc Mežnar, Pavlina Irman,
Domen Marovt, Jasmin Padžić, Martin Tkavc,Nika Udrih,Sabina Žolger, Primož Emeršič
Opravičeno odsotni: Ida Čremožnik, Sašo Drešček, Nejc Passero
Neopravičeno odsotni /
Ostali prisotni: podžupanja ga. Danica Tajnšek, svetnik Daniel Cokan
Ostali vabljeni:ga. Mateja Kričej,pooblaščena arhitektka z licenco A pri Zbornici za
arhitekturo in prostor Slovenije, g. Žan Pižorn , predstavnik CIB
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje KO
4. Poročanje podžupanje ga. Danice Tajnšek in svetnika g. Danijela Cokan o 9. (z dne 16.12.2015)
in 10. redni seji OS (z dne 27.01.2016) - aktualno
5. Umestitev hitre ceste Šentrupert – Velenje . Spremembe na predvideni trasi F2-2 bo predstavila
ga. Kričej Mateja, univ.dipl.inž.arh, pooblaščena arhitektka z licenco A pri Zbornici za arhitekturo
in prostor Slovenije
6. Pobude in vprašanja
7. Razno

Ad1) Predsednica je ugotovila, da je na sejo prišlo zadostno število članov zato je bila seja
sklepčna.
Ad2) Člani KO Parižlje- Topovlje potrdijo predlagani dnevni red.
Ad3) Ker pripomb na predhodni zapisnik ni bilo, se potrdi zapisnik 5. redne seje KO.
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Ad4)
Podžupanja je člane seznanila o dogajanju 9. in 10. seje Občinskega sveta. Pove, da je JKP Žalec
poročalo o projektu kanalizacije. Rok izgradnje se podaljša na leto 2023. Občina Braslovče bo
nadaljevala z izgradnjo sekundarnih vodov kot je po planu. Vse o izgradnji kanalizacije si lahko
preberemo na spletni strani JKP Žalec. Male čistilne naprave so nujne tam, kjer Ni kanalizacije,
vendar je lahko namesto le te dovoljena tri prekatna greznica.
Izvajanje regionalnega programa v letih 2016-2020 je predstavil g. Praprotnik iz RA Savinja.
Poročal je o aktualnih razpisih in izpostavil tiste, ki so zanimivi za občino Braslovče.
Predlog proračuna za leto 2016 in 2017 je bil na občinski seji soglasno potrjen.
Dani Cokan pove, da se je v proračun dodal zazidalni načrt Parižlje jug. Pristopilo se bo k pridobitvi
dokumentacije v letu 2016, v 2017 pa da bi se že začelo z izvedbo.
Informacije o delih, ki so v programu za območje Pariželj so naslednja : izgradnja kanalizacije in
sanacija cest, kjer je to nujno potrebno. Samo potrebo po sanaciji občinskih cest ugotavlja
občinska izvidniška služba, režijski obrat.
Večkrat je bil že izpostavljen problem mulja in urejenost struge Savinje. Tu občina ne more veliko,
ker je za to območje pristojen ARSO. V Parižljah je odsek od Športnega igrišča vzdolž reke
Savinje do Topovelj izredno nevaren. Podžupanja je pridobila informacijo, da se je sanacija začela
v Lučah in v Celju, sedaj pa je na vrsti območje od Grobelskega mostu navzgor.

Ad5)
Umestitev hitre ceste Šentrupert – Velenje in spremembe na predvideni trasi F2-2 je predstavila
ga. Mateja Kričej. Prepričana je, da objekt kot je avtocesta ne spada v naše območje. Svoj trud je
vložila v delo s CIB-ob. Meni, da je trasa od Velenja do Arje Vasi bistveno bolj smotrna tako iz
stroškovnega kot tudi iz vidika prometne ureditve.
Ga Kričej meni, da bo okoljsko škodljiv, da bo poslabšal bivanjske pogoje, da bo poslabšal
turistični potencial območja. Sedaj je sicer narejena nova, »izboljšana« verzija trase. Pentlja pri
Šentrupertu je sedaj drugače urejena. Prometne potrebe pa ne izkazujejo potrebe po avtocesti,
zato se sedaj pogovarjamo o hitri cesti. Izboljšana verzija se sedaj pomika bolj na kmetijska
zemljišča in se odmika od regionalne ceste, ki jo ne prečka. Križišče v Parižljah predstavljajo kot
dvojni rondo in je predviden na 6-8m nad terenom. Potrebne bodo tudi protihrupne ograje zaradi
bližine naselje, kar pomeni, da se bo ustvaril zid med Parižljami in Braslovčami. Viadukt, ki bo
prečkal reko Savinjo bo dolg 815m, hrup bo potoval po dolini in ni zanemarljiv. Predviden je vzpon
za približno 200 višinskih metrov. To pomeni, da bodo tovornjaki ob premagovanju tega klanca s
svojim težkim tovorom povzročali veliko hrupa in veliko škodljivih emisij.
Ga Kričej predstavi zakaj je območje Vinske Gore in celotnega območja od Arje vasi do Velenja
bolj primerno za izgradnjo avtoceste. Teren je izoblikovan tako, da sam blaži hrup kot tudi emisije.
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Na trasi F2-2 je predvidenih 9 viaduktov od višine 8 pa vse do 30m in 3 tuneli. Na tej trasi se ruši
70 objektov, od tega 28 stanovanjskih. Na trasi Arja vas – Velenje se ruši le 6 objektov od tega le 2
stanovanjska.
O umestitvi hitre ceste Šentrupert – Velenje in spremembah predvidene trase F2-2 bo predstavila
ga. Kričej Mateja na televiziji v oddaji Odkrito, na tretjem kanalu in sicer dne 8.3.2016 ob 19:30
uri zato k ogledu vljudno vabljeni.
Dani Cokan je predstavil negativna stališča krajanov Pariželj in Topovelj ter občanov občine
Braslovče. Opozarja, da se moramo krajani, občani združiti, se organizirati in družno nastopiti proti
Ljubljanskim veljakom in Velenjskim lobijem. Krajani Pariželj in Topovelj smo ob trasi F2-2 najbolj
prizadeti saj smo ujeti med avtocesto in Savinjo. Če pride do rešitve, da se avtocesta vkoplje,
potem uničijo napajanje podtalne vode v Parižljah , pojavilo se bo še mnogo drugih nevšečnosti.
Zato predlaga, da osvestimo čim več ljudi o škodljivosti te ceste in da se nam pridružijo v borbi
proti avtocesti. Potrebno se bo povezovati tudi s sosednjimi občinami in tudi širše.
G. Pižorn iz CIB-a predstavi, da se že od leta 2007 borijo proti umestitvi avtoceste na naše
območje. Glede na argumente, ki jih CIB ima, je prepričan, da avtoceste skozi Braslovče ne bo, ker
z vsemi izboljšavami ne bodo uspeli oporekati močnim argumentom. Je pa potrebno težavo
izpostavljati, govoriti o tem in moramo biti glasni. Če bomo sedaj tiho bodo rešitev sprejeli, če
bomo glasni še naprej, lahko to preprečimo.
Ga. Kričej pove, da je pridobila neuradno informacijo iz Ministrstva za okolje, da načrtov ne more
spreminjati ne stroka niti politika, ampak le ljudje zato je zelo pomembno, da se združimo in
upremo.
Dani Cokan predlaga, da se v najkrajšem možnem času skliče zbor krajanov Pariželj- Topovelj, da
se preveri moč krajanov in nato širimo to moč širše.
Taja Steblovnik predlaga, da župan najame strokovnjake za izpeljavo strategije in nastopanja proti
avtocesti F2-2 in vse potrebno za umestitev trase F6. S tem bi preprečili napake in napačna
namigovanja, ki se pojavljajo navzven. Kot so nas opozorili vsi pristojni in odgovorni lahko
ustavimo izgradnjo le ljudje z uporom. Žal so strokovna mnenja popolnoma prezrta in pri odločitvah
prevladuje le politika le ta pa se boji ljudi / javnosti.
G. Žan Pižorn pozove, da župan s pomočjo pravnih sredstev prepreči nadaljevanje teh postopkov.
CIB ne more nositi stroškov pravnih strokovnjakov kot tudi ne morebitne tožbe, kar bi občina lahko
storila in nosila stroške, da zaščiti svoje občane .
V nadaljevanju so člani KO Parižlje- Topovlje sprejeli naslednje sklepe:
Sklep 1: Člani KO Parižlje- Topovlje so proti umestitvi trase F2-2 in so za umestitev trase F6.
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Prelagan sklep je bil sprejet z 11 glasovi ZA. 1 član se vzdrži glasovanja.
Sklep 2: Člani KO Parižlje – Topovlje nalagajo Občini Braslovče naj se pravno preveri in
ukrepa glede na številne procesne napake na katere opozarja CIB.
Sklep so člani KO Parižlje –Topovlje soglasno sprejeli.
Sklep 3: Člani KO Parižlje- Topovlje pozivajo Občino Braslovče in župana naj najame
strokovnjake za izpeljavo strategije (PR) in nastopanja proti avtocesti F2-2 in za umestitev
trase F6.
Sklep so člani KO Parižlje –Topovlje soglasno sprejeli.
Sklep 4: KO Parižlje-Topovlje predlaga sklic zbora krajanov Parižlje – Topovlje v drugi
polovici meseca marca. Predlagamo 29. ali 31. 3. 2016. Na zbor krajanov vabimo tudi ostale
predstavnike krajevnih odborov občine Braslovče in zainteresirano javnost.
Sklep so člani KO Parižlje –Topovlje soglasno sprejeli.
Ad6)
Ga. Mateja Kričej je podala vlogo na občino Braslovče za povrnitev stroškov priprave projekcij, za
plačilo sodelavcev, ki so pri tem sodelovali. Župan je na vlogo odgovoril, da prošnji ne morejo
ugoditi, ker v proračunu teh sredstev ni predvidenih.
Sklep 5: KO Parižlje – Topovlje poziva Občino Braslovče, da zagotovi sredstva iz proračuna
za pripravo dokumentacije kot tudi za pravno pomoč in PR.
Sklep so člani KO Parižlje –Topovlje soglasno sprejeli.
Dani Cokan poda informacijo, da je država že odobrila izgradnjo krožišča v Malih Braslovčah. K
izvedbi projekta bi lahko pristopili takoj, vendar mora občina zagotoviti 20% sredstev za izvedbo, to
je nekaj več kot 100.000€, vendar teh sredstev ni na razpolago v proračunu.

Ad7)
G.Marovt pozove vse, da se čim širši krog krajanov in občanov priključi v podporo Civilni inciativi
Braslovče.
Ga. Kričej predlaga, da se za lažjo vizuelno predstavo vsem občanom in krajanom v križišču pri
kapeli postavita dva droga višine 8m in se na nju razobesi transparent, ki opozarja na izgled po
morebitni umestitvi hitre ceste. Za postavitev drogov bo vsekakor potrebno pridobiti dovoljenje.
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G. Vrščaj predlaga, da se uradno pristopi do projektantov trase, da pridobimo informacijo ali bo
cesta vkopana, na ničti točki ali na višini, da bomo ljudem predstavili prave informacije. S tem bi se
izognili morebitnim trditvam različno vpletenih strok, da dajemo ljudem napačne informacije.
Seja zaključena ob: 22:00
Zapisala: Taja Steblovnik
Predsednica KO Parižlje- Topovlje
Sabina Žolger lr
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