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Datum : 12.1.2015
ZAPISNIK
1. redne seje Krajevnega odbora Parižlje - Topovlje, ki je bila dne 12.1.2015 ob 19.00
uri v sejni sobi PGD Parižlje - Topovlje.
Prisotni člani krajevnega odbora : Jasmin Padžić, Nika Udrih, Pavlina Irman, Ida
Čremožnik, Domen Marovt, Vincenc Mežnar, Sabina Žolger, Martin Tkavc, Vlado
Božič, Primož Emeršič
Odsotni člani krajevnega odbora : Darko Bršek, Sašo Drešček, Nejc Passero
Ostali prisotni : Župan Branimir Strojanšek, podžupanja Danica Tajnšek, direktor
občinske uprave Milan Šoštarič, Verica Kamin
Dnevni red :
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Izvolitev predsednika krajevnega odbora
3. Predstavitev predloga proračuna občine Braslovče za leto 2015
Ad 1
Ugotavlja se, da je prisotnih 10 članov Krajevnega odbora in da je odbor sklepčen.
Ad 2
Župan Branimir Strojanšek je predlagal, da člani KO izberejo predsednika in
podpredsednika KO. Izoblikoval se je predlog, da je predsednica KO Parižlje –
Topovlje Sabina Žolger, podpredsednik pa Martin Tkavc.
Predsednica se je zahvalila za zaupanje in povedala, da si želi dobrega sodelovanja
s podžupanjo, županom in občinsko upravo ter povratnih informacij s strani občine na
predloge in pobude krajevnega odbora.
Ad 3
Župan je dejal, da bo podžupanja prisotna na sejah krajevnih odborov in bo vez med
KO in občino. Informacije se lahko posredujejo po telefonu, elektronski pošti ali
pismeno. Od članov KO se pričakuje aktivno in odgovorno sodelovanje.
Nato je župan na kratko predstavil predlog proračuna za leto 2015 : odhodki se
povečujejo, prihodki pa zmanjšujejo, na voljo je le malo denarja, potrebe krajanov pa
so velike. V razpravi so člani KO dejali, da v prejšnjem mandatu niso dobili povratnih
informacij s strani podžupana ali občinskih svetnikov iz njihove sredine, ki so bili
prisotni na njihovih sejah.
Dne 6.4.2014 je bila posredovana pobuda civilne iniciative krajanov na odbor za
okolje in prostor o reševanju meteornih voda in izvedbi namestitve elektrike (v talno)
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na lokaciji športnega igrišča v Parižljah, katerega lastnik je občina Braslovče, pa še
do danes niso prejeli odgovora.
Postavljeno je bilo tudi vprašanje glede prestavitve električne napeljave, ki je sedaj
na privatnem zemljišču Vincenca Mežnarja, in bi se prestavila ob soglasju občine v
talno. Poleg tega je Mežnar Vincenc predlagal, da se v zemljo položijo cevi za
odvodnjavanje meteornih vod, saj bi s tem preprečili poplave v hišah, kar je sedaj
reden pojav ob nalivih. Milan Šoštarič je predlagal, da se opravi ogled na kraju
samem in se nato ugotovi, kaj se lahko naredi. Člani KO so imeli še vprašanje glede
izgradnje kanalizacije v Parižljah, saj še ni dokončana v nekaterih ulicah.
Odgovore je podal Milan Šoštarič. Povedal je, da se trenutno izvajajo priključki v
naseljih Braslovče, Parižlje, Topovlje. Trudimo se, da so kanali speljani po občinskih
zemljiščih. Krajani, ki so lastniki cest, pa dajejo le-te brezplačno v last občine
Braslovče. Ob kanalizaciji se obnovi tudi vodovod in na novo asfaltira cesta, kar
pomeni investicijo v vrednosti 100.000 EUR. Do leta 2017 mora biti izgradnja
kanalizacije zaključena.
Člane KO moti tudi ozka cesta proti OŠ Braslovče. Milan Šoštarič je povedal, da se
pripravlja nova dovozna pot do OŠ, ki bo rešila ta problem.
Predsednica KO je imela vprašanje glede postavke v proračunu – prostorska
dokumentacija OPPN (ZN Parižlje) ter predvidenih sredstev za delo krajevnega
odbora ( za srečanje starejših občanov in za materialne stroške).
Člane KO je zanimalo tudi, zakaj se je prestavila tabla »Parižlje« in ali bo kdaj
krožišče v Parižljah. Tabla in znak omejitev hitrosti se je postavila na zahtevo
cestnega inšpektorja. Krožišča pa zaenkrat ne bo, saj lastniki zemljišč niso dali
soglasja. Potrebno bo poiskati drugo primerno rešitev.
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

Zapisala :
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan

2

