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OBČINA BRASLOVČE
KO PARIŽLJE-TOPOVLJE

ZAPISNIK
7. redne seje z dne 7.7.2016 ob 20. uri v sejni sobi KO Parižlje-Topovlje
Prisotni: Darko Bršek, Ida Čremožnik, Vincenc Mežnar, Pavlina Irman, Domen Marovt, Jasmin Padžić,
Martin Tkavc,Nika Udrih,Sabina Žolger, Primož Emeršič
Opravičeno odsotni: Taja Steblovnik, Nejc Passero
Neopravičeno odsotni : Borut Vrščaj, Vlado Božič
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
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev prisotnosti
Potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje KO
Poročanje podžupanje ga. Danice Tajnšek in svetnika g. Danijela Cokan o 11. (z dne
20.4.2016) in 12. redni seji OS (z dne 28.6.2016) – aktualno
5. Pobude za podelitev priznanj Občine Braslovče v letu 2016
6. Aktivnosti CI Braslovče, CI Šmartno ob Paki in CI Polzela proti umestitvi hitre ceste po
izvedenem zboru občanov dne 14.4.2016 in seznanitev s spremenjenimi rešitvami državnega
prostorskega načrta za državno cesto od priključka Šenrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do
priključka Velenje jug (obvestilo o javni seznanitvi na spletni strani Občine Braslovče z dne
22.6.2016)
7. Pobude in vprašanja
8. Razno

Ad1)
Predsednica je ugotovila, da je na sejo prišlo zadostno število članov zato je bila seja sklepčna.
Ad2)
Na predlog predsednice se spremeni vrstni red dnevnega reda, točka 6 zamenja točko 4, točka 5 se uvrsti
na točko 6. Člani KO Parižlje- Topovlje potrdijo spremenjeni dnevni red.
Ad3)
Ker pripomb na predhodni zapisnik ni bilo, se potrdi zapisnik 6 redne seje KO.
Ad4)
Zapisnik KO Parižlje- Topovlje
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Aktivnosti CI Braslovče, CI Šmartno ob Paki in CI Polzela proti umestitvi hitre ceste po izvedenem zboru
občanov dne 14.4.2016 in seznanitev s spremenjenimi rešitvami državnega prostorskega načrta za državno
cesto od priključka Šenrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug je predstavila ga.
Mateja Kričej. Povedala je, da aktivnosti zoper umestitev hitre ceste ves čas potekajo. Dne 31.5.2016 je
potekal strokovni posvet v Celju, ki sta ga organizirala Mestna občina Celje in Zbornica za arhitekturo in
prostor kjer so jasno izrazili nasprotovanje proti povezavi med Šentrupertom in Velenjem. Udeleženci
posveta bodo pozvali državo naj ne prehiteva z odločitvami, ki bi bile napačne. Državi bodo predlagali naj
izbere trajnostno naravnano rešitev, ki bo racionalna in povzročala čim manj škode v okolju. Ministrstvu in
vladi, ki bodo odločali o umestitvi bo posredovan poziv, da naj si prizadevajo za takšen projekt 3RO, ki je
utemeljen v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije in je skladen s Strategijo razvoja prometa, čim bolj
varčen s porabo naložbenega denarja in trajnostno umeščen v prostor tako, da čim manj vpliva na kulturno
krajino in kmetijska zemljišča. Poziv bo usmerjen na gradnjo, ki bo izvedena v kratkem času in, ki bo
vključevala posodobitev in razvoj regijske prometne mreže ter s tem krepila gospodarstvo regijskih središč
(Slovenj Gradec, Velenje, Žalec, Celje in Novo mesto), tako, da jih bo povezovala.
Župan Bojan Šrot je poudaril, da je pri vrednotenju F6 izpadla in, da nam mora biti interes umeščanja objekta
kot je cesta po trajnostnih kriterijih ne nazadnje pa so tudi župani savinjske regije podpisali Deklaracijo
trajnostnega razvoja savinjske regije, saj je to odgovornost do prostora v katerem živimo in odgovornost do
porabe javnega denarja. Predlagana trasa pomeni odmik od 3RO s tem pa tudi tveganje odmika gradnje
proti Koroški.
V zaključku je ga. Kričej poudarila proti argumente zoper umestitev ceste v naš prostor saj je le ta 3x dražja
v primerjavi ceste Arja vas – Velenje, je neskladna s Strategijo prostorskega razvoja in Strategijo razvoja
prometa v RS, saj ustvarja nov koridor in obstoječo cestno mrežo zagovarja. Ob enem je vse prisotne
povabila na javno razgrnitev popravljenega predloga trase hitre ceste F2-2 dne 12.7.2016 , ki bo potekal v
Šmarnem ob Paki ter 14.7.2016 za Občino Braslovče in Občino Polzela v Kulturnem domu Braslovče.
Svetnik Dani Cokan nas je seznanil še o sestanku na temo priprave državnega prostorskega načrta, ki ga je
posredovala ministrica MOP-a ga. Irena Majcen. Sestanka, ki je potekal 6.7.2016 so se udeležili predstavniki
CI Braslovče, CI Polzela in CI Šmartno ob Paki. Med drugimi so bili vabljeni župani občin, predstavniki
ministrstev, KIS, ZAPS, neodvisni strokovnjaki, civilna družba. Udeležila sta se ga Jože Kužnik, župan
Polzele na katerega so lahko polzelani ponosni, ker ga imajo ter župan Šmartnega ob Paki Janko Kopušar,
ki je korektno zastopal interese občanov zoper predlagano traso čez Savinjsko dolino – Goro Oljko.
Z veiko žalostjo pa v občini Braslovče spoznavamo naše izvoljene predstavnike, saj se sestanka ni udeležil
kljub zavezujočim sklepom občinskega sveta župan Branimir Strojanšek ali predstavnik občine. In kakšni so
občutki po sestanku – lahko rečemo, da moč argumentov počasi, a zanesljivo prebija argument moči !

Ad5)
Podžupanja je člane seznanila o dogajanju 11. in 12. redne seje Občinskega sveta. Spregovorila o poročilu o
izvajanju trenutnih investicij v občini, predvsem o planu priključevanja in gradnje skupinskih priključkov po
vaseh . Izdelana je tabela terminskega plana iz katerega bo razvidno v
kakšni fazi je posamezni odsek trase kanalizacije. V skladu z finančnimi zmožnostmi je bil izdelan razpis za
gradnjo kanala Grajska vas- Kaplja vas, ki ga bo izvajal izbrani ponudnik Plimo d.o.o. Krožišče v Malih
Braslovčah izvaja VOC. Projekt se je moral korigirati , ker niso bila pridobljena vsa soglasja. Pločnik v Letušu
je bil revidiran, s strani DRSC pa potrjen. Občinski svet je sprejel Odlok o občinskem podrobnem načrtu na
kmetijskih zemljiščih brez sprememb namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov- za kmetijo Brinovec v
predlagani vsebini. Bil je sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA 14Žovneško jezero v predlagani vsebini. Na podlagi navedenega bo potrebno pridobiti oz. opraviti v
nadaljevanju od Sklada kmetijskih zemljišč in Gozdov RS prenos stavbnega zemljišča v last Občine. Na kar
sledi komunalna opremljenost območja in šele na to se bodo pričela pridobivati gradbena dovoljenja za
predvidene objekte v območju OPPN. Občina bo ob prenosu stavbnih zemljišč v njeno last za odmero
zemljišč imela stroške.
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Predstavljeno je bilo poročilo o delu Nadzornega odbora (NO) za Občino Braslovče v letu 2015, ki ga je
podla predsednica NO ga. Helena Gajšek. Občinski svet je sprejel poročilo NO o opravljenem pregledu
postopka izvedbe Javnega razpisa za oddajo del Gradbena in montažna dela za objekt Dom kulture
Braslovče. V nadaljevanju je OS sprejel program dela NO za leto 2016.
Občinski svet je potrdil predlog pravilnika o sofinanciranju programa društev za tista društva in organizacije,
ki se ne sofinancirajo po pravilih za sofinanciranje športnih in kulturnih društev. Soglasno je OS soglašal s
subvencijo občine v višini 60% cene ure pomoči družini na domu, sprejet pa je bil tudi zaključni račun
proračuna Občine Braslovče za leto 2015.
Člani krajevnega odbora smo bili seznanjeni tudi o obisku ministrice Kopač Mrakove. Med drugim je župan
ministrico seznanil o pomanjkanju socialnih stanovanj na območju naše občine . Že nekaj časa iščejo
ustrezne rešitve za preselitev stanovalcev iz območja Žovneka . Občina denarja za ureditev stanovanj nima .
Ker MDDSZEM ni pristojno za reševanje stanovanjske problematike, bo ministrica obvestila ministrico
Majcenovo, ki ureja stanovanjsko področje sama pa je mnenja, da je za socialo in s tem v povezavi za
socialna stanovanja zadolžena lokalna skupnost. Županu takšno stališče ministrstva ni nepričakovano zato
bo rešitev stanovanjske problematike skušal realizirati z javno zasebnim partnerstvom. Roko v pomoč mu je
podala kmetijska zadruga kjer bodo v prostorih upravne stavbe uredili prepotrebna stanovanja, ki bi jih za
daljše obdobje najela občina . Bodo pa zgradbo začeli urejati in s tem omogočili čim prejšnjo preselitev
stanovalcev, ki živijov slabih stanovanjskih razmerah na Žovneku poleg tega pa je interes občine , da
območje Žovneka nameni izključno turistični dejavnosti.
Podžupanja je prisotne tudi seznanila, da bi knjižnica na lokaciji Kulturnega doma predvidoma začela z
delovanjem okrog občinskega praznika.
Podžupanja je prisotne tudi seznanila o dogajanju 12 redne seje OS. Med točkami dnevnega reda od 5
točke naprej (prve štiri protakularnega značaja) je podala kratek povzetek seje, ki je zajemal spremembe cen
storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, imenovanje članov občinske volilne komisije,
prodaja zemljišč parc. št.429 k.o. Braslovče 8, parc.št.434 k.o. Braslovče 9, prodaja zemljišča parc.št. 150/3
k.o. Šmatevž 10. Predvsem gre za zemljišča, ki so jih uporabniki do sedaj že uporabljali (kot vrtove) in so po
nakupu s strani Občine postali njihova last ter o lokalnem programu za kulturo Občine Braslovče za obdobje
2016-2020. Podrobnejšo obrazložitev, bo podžupanja podala po potrditvi zapisnika 12. seje na OS.
Ad 6)
Predsednica je prisotne seznanila o razpisu za dajanje pobud za podelitev priznanj občine Braslovče v letu
2016. Razpis je objavljen tudi na spletni strani občine Braslovče. Predloge oz. pobude je potrebno
posredovati na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najkasneje do 18.7.2016. Pobuda za
podelitev priznaj bo komisija obravnavala skladno z Odlokom o priznanjih Občine Braslovče (Ur.list RS št.
47/2014). Člani so podali tri pobude od tega predlagana nosilka pobude ni želela sprejeti, drugi dve pobudi
zaradi podvajanja pobud s strani drugih predlagateljev (društev) v občini Braslovče, niso smiselna zato so
člani soglasno sprejeli :
SKLEP: Devet članov krajevnega odbora je soglasno podprlo sklep, da v letu 2016 v skladu s kriteriji,
ki jih določa Odlok o priznanjih Občine Braslovče za leto 2016, ne predlagamo nobenega kandidata.
En član z navedenim, ni soglašal.
Člani KO so bili seznanjeni, da lahko do 13.7.2016 še podajo svojo pobudo. Ker nova pobuda oz. druga
pobuda ni bil podana, dopolnjena ali spremenjena s strani članov KO, ostaja sklep sprejet takšen kot je bil
potrjen na seji Krajevnega odbora, dne 7.7.2016.

Ad 7)
Predsednica je prisotne seznanila, da je član Nejc Paserro podal pisno izjavo, da želi izstopiti iz članstva
krajevnega odbora. Svoj predlog je obrazložil, da je dobil službo v Ljubljani ter se zaradi preselitve drugam
ne more več aktivno udeleževati in sodelovati na sejah krajevnega odbora.
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S predlagano pobudo so člani soglasno podprli. Novega člana KO oz. nadomestnega člana ne predlagamo,
saj imamo zadostno število članov, predsednica pričakuje le, da so člani bolj aktivni.

Ad 8)
Predsednica je prisotne seznanila, da je bila obveščena s strani občine o možnosti dostopa do
širokopasovnih priključkov visokih hitrosti za potrebe do dostopa do interneta in drugih širokopasovnih
storitev, ki bodo v prihodnosti ključnega pomena za razvoj družbe na več področjih (e-zdravstvo,e-uprava,
storitve v oblaku, itd). V ta namen se želi preveriti, kakšne so dejanske potrebe in interes občanov za
koriščenje. Predlaga se izpolnitev anketnega vprašalnika, ki ga najdemo na spletu
https://www.surveymonkey.com/r/Braslovce lahko pa ga preposredujemo prijateljem, znancem ,
zainteresiranim na območju občine Braslovče.
Člani KO, predvsem tisti, ki živijo v naselju od Kača proti Poljčam izražajo vedno večje nezadovoljstvo zaradi
povečanega prometa skozi naselje, saj se vozniki vedno bolj vključujejo v promet na cesti proti Šentrupertu
na križišču proti Poljčam. Poleg tega vozijo skozi naselje z neprilagojeno hitrostjo.
Ureditev križišča v Parižljah čaka na svoj epilog že caa 15 let. Ureditev se vedno samo prelaga in izgovarja
na predvideno hitro cesto. Dostop je nevaren, nepregleden in nikakor si ne želimo, da bi bil razlog za
ureditev zgolj število prometnih nesreč ali celo žrtev. Križišče bi morali že zdavnaj urediti, saj izgovor na
hitro cesto ne bo obrodil sadov, ker bo večina ne glede na to še vedno
uporabljala cesto Letuš - Šentrupert. Rešitev, bi bila možna tudi z ureditvijo samoforiziranega križišča.
Nenehni izgovori, da je to državna cesta ne vodijo nikamor.
Člani predlagajo da na omenjeni cesti Parižlje – Poljče za lažjo dostopnost stanovalcem na cesto poskrbijo
z vzratnimi ogledali. Obvezna je tudi postavitev ogledala v križišču pri Kač za dostopnost na Polzelo.
Pobuda je že bila posredovana na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, le ti so jo obravnavali na
3. redni seji, dne 19.8.2015, vendar do realizacije še do danes ni prišlo.
Seja je bila zaključena ob: 22:45.
Zapisala: Sabina Žolger
Predsednica KO Parižlje- Topovlje
Sabina Žolger lr
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