KRAJEVNI ODBOR PARIŽLJE-TOPOVJE
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
3. redne seje z dne 17.04.2015 ob 19.00 uri v sejni sobi KO Parižlje -Topovlje
Prisotni: Jasmin Padžić, Nika Udrih, Ida Čremožnik , Martin Tkavc, Vlado Božič, Sašo Drešček, Darko
Bršek, Sabina Žolger, Taja Steblovnik, Borut Vrščaj, Domen Marovt,
Upravičeno odsotni: Pavlina Irman, Nejc Passero
Neupravičeno odsotni: Vincenc Mežnar, Primož Emeršič
Ostali prisotni: podžupanja ga. Danica Tajnšek
Vabljen: svetnik g. Danijel Cokan
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje KO
4. Poročanje podžupanje ga. Danice Tajnšek in svetnika g. Danijela Cokan o 5. redni
seji OS Braslovče z dne 08.04.2015 (aktualno)
5. Pobude in vprašanja
6. Razno

Add 1.:
Ker zapisnikar še ni bil določen je predsednica KO Žolger Sabina prevzela pisanje zapisnika, vodenje
seje KO pa je prevzel podpredsednik Martin Tkavc.
Podpredsednik je ugotovil, da je na sejo prišlo zadostno število članov, zato je bila seja sklepčna.
Add 2.:
Potrdil se je predlagani dnevni red 3. redne seje KO Parižlje – Topovlje
Add 3.:
Na posredovani zapisnik 2. redne seje KO je Nika Udrih podala pripombo vsebinske narave, kjer se
beseda meteorne vode nadomesti z talnico. S podano pripombo so se prisotni člani strinjali zato se
potrdi zapisnik 2. redne seje KO s podano pripombo.
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Add 4.:
Podžupanja ga. Danica Tajnšek je prisotne seznanila o dogajanjih na 5 redni seji 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). Pri
omenjenih točkah je bilo nekaj vprašanj s strani svetnikov, ki pa so bila v nadaljevanju pojasnjena. Ga.
Tajnšek je prisotne seznanila o naslednjih točkah dnevnega reda:
- JKP je bil sprejet;
- obravnavan in potrjen je bil zaključni račun;
- dva dodatna člana za KO Parižlje- Topovlje sta bila soglasno potrjena;
- v zvezi z kanalizacijo so na OS spregovorili o postavitvi malih čistilnih naprav, predvsem v
tistih bolj obrobnih področjih kjer kanalizacija ni možna zaradi dostopnosti. Te čistilne naprave
bi bile subvencionirane, letos se jih predvideva 7-8. Na vlado RS je združenje županov
posredovala prošnjo za podaljšanje roka za zaključek kanalizacije saj po predvidevanjih
zaključka ni mogoče pričakovati do postavljenega roka
- Seznanitev o umestitvi trase hitre ceste od Velenja do Šentruperta. Problem ni v cesti kot taki
saj je potrebna, problem je bolj v smiselnosti postavitve le te na tej lokaciji, saj je finančno
dražja od drugih predlaganih tras. Potrebno je cesto umestiti tja kamor jo priporoča Študija
prometa (PNZ 2014), to je v smeri največjega prometa od Velenja proti Celju ne pa v okolje,
kjer bi uničila največ dobre kmetijske zemlje.
V nadaljevanju je ga. podžupanja posredovala odgovore na postavljena vprašanja v sklopu
podanih sklepov KO:
-

SKLEP: Pridobi se informacija s strani področja okolje in prostor o možnosti
postavitve info table in mobilnega stranišča.
Direkcija za ceste upravlja z parkiriščem zato tudi ni predvidene možnosti za postavitev
mobilnega stranišča saj prostor ni namenjen počivališču. Klopca z mizo in koš so dejansko
postavljeni, da se mimo vozeči lahko ustavijo. Samo vzdrževanje je urejeno s strani VOC-a,
za urejenost pa poskrbijo tudi delavci režijskega obrata. Glede na navedeno tudi ni smiselno
postavljati info table.

-

SKLEP : Režijski obrat poskrbi za dostopnost do eko kontejnerjev in poskrbi , da so
kanali okrog meteornih voda očiščen.
Režijski obrat je zadolžen, da poskrbi za dostopnost do eko kontejnerjev po celotni občini
sicer pa moramo tudi sami krajani poskrbeti za dostopnost . Nalogo čiščenja odtokov je že
doslej naloga režijskega obrata. V kolikor za to ne bo poskrbljeno jih opozorimo. Potrebno bi
bilo v Parižljah 3 odtoke obvezno očistiti (lokacija eko kontejnerja v bližini Ćremožnik in proti
Serdonerju).

-

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.
Pred pričetkom zimske sezone smo občani in krajani obveščeni v občinskem obvestilu o
oranju in posipavanju. Odgovor je pisno posredoval g. Cimperman v zvezi z izvedbenim
programom oranja (prioritetne poti – klančine, šolske poti, osojne lege) in posipavanjem (sol
se uporablja na državnih cestah), vrstnim redom oranja . Za posipanje se po pravilniku
uporablja sol in drobljenec. Zavedati se moramo, da naenkrat ni možno vse ceste očistiti,
potrebna je strpnost in včasih je dobrodošla tudi dobra volja posameznih občanov, krajanov,
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da poprimejo za lopato saj pred svojim vhodom/dovozom tudi sami morajo očistiti. Pred
nastopom zimske sezone se pridobi analiza frekventnosti s strani režijskega obrata.
-

-

SKLEP: Postavitev mobilnega stranišča na športnem igrišču Parižlje.
Predvidoma bi se v sklopu OPNN Parižlje poskrbelo za postavitev mobilnega stranišča.
SKLEP: Pridobi se informacija s strani JKP o dodatnih možnostih mest oz. lokacij za
postavitev hidrantov za območje krajevne pristojnosti Pariželj in Topovelj.
JKP je upravljalec hidrantov, lastnik pa je občina. Na lokaciji Parižlje- Topovlje je zadostno
število hidrantov. Opravljena je bila tudi menjava iz podzemnih v nadzemne. V gasilnem domu
se nahaja tudi shema iz katere so razvidne lokacije postavljenih hidrantov. Ob mesecu
požarne varnosti – v oktobru pa je poskrbljeno o delovanju le teh. Večji problem predstavlja
pretok vode saj so v stare cevi namestili tanjše zato je v severnem delu Pariželj slabši pretok
vode. Postavljen pa je tudi en nov hidrant v južnem delu Pariželj.
SKLEP : Dosedanje število članov KO Parižlje - Topovlje se poveča za dva dodatna
člana, ga. Tajo Steblovnik in g. Boruta Vrščaj.
Predlog za dva dodatna člana KO je bil posredovan na Komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ki se je s podanim predlogom strinjal. Občinski svet je prejet predlog
soglasno potrdil.

Ga..podžupanja je po zaključeni 4. točki dnevnega reda ob 19.55 zaradi opravičljivih razlogov
zapustila sejo zato smo člani v nadaljevanju obravnavali še 5 in 6 točko dnevnega reda.
Add. 5.:
Pod točko pobude in vprašanja smo prisotni izrazili potrebo po postavitvi ogledala pri križišču Scluck
bar (bivši Kač) zaradi nepreglednosti dostopa v smeri proti Polzeli. Zaradi razširitve cestišča proti
Cizeju se predlaga postavitev ležečih policajev saj je cesta postala zelo prometna in tudi nevarna.
Predlaga se tudi ureditev oz. razširitev ovinka v zgornjem delu Pariželj nasproti Vrščaja, Čulku saj je
cesta na tem mestu zelo nepregledna. Smiselna bi bila tudi postavitev tabel v Parižljah pri Scluck
baru( znotraj naselja v smeri Cizeja proti ribniku Preserje in proti Topovljam) za omejitev prometa in
lokalni promet.
Na osnovi navedenega smo člani KO soglasno sprejeli naslednje:
1. SKLEP :
Postavitev ogledala v križišču pri Scluck baru (bivši Kač) za boljši dostop v smeri proti Polzeli.
2. SKLEP:
Postavitev ležečih policajev proti Cizeju.
3. SKLEP:
Razširitev ovinka v zgornjem delu Pariželj nasproti Vrščaja, Čulka (pri stari hiši Hrovat).
4. SKLEP:
Postavitev tabel za omejitev prometa in lokalni promet (znotraj naselja proti Cizeju proti ribniku
Preserje in Topovljam) – v križišču pri Scluck baru.
Add. 6:
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Predsednica KO je prisotne člane seznanila, da v letošnjem letu ne bo kresovanja na lokaciji
športnega igrišča Parižlje. Kot razlog navaja, da organizacijo oz. izvedbo kresovanja ne more izvesti
sama brez podpore in pomoči, saj nihče ni izrazil želje po pomoči pri sami izvedbi. PGD ParižljeTopovlje je sicer bil pripravljen pomagati v smislu varovanja neposrednega mesta izvedbe kresovanja,
samo organizacijo izvedbe pa bi prepustil KO. Prisotni člani smo se strinjali, da kresovanje v
naslednjem letu prepustimo mlajšim v kolikor pa bi potrebovali pomoč, jim bomo vsekakor pomagali.
Člani KO Parižlje – Topovlje ugotavljamo, da je sodelovanje z Občinsko upravo v sedanjem mandatu
dobro in takšnega sodelovanja si želimo tudi v bodoče. Zagotovo je k temu pripomogla tudi ga.
podžupanja, saj nam poroča o dogajanjih na OS kot tudi Občini Braslovče ter nam posreduje tudi
odgovore na naša postavljena vprašanja.
Seja je bila zaključena ob 21.05 uri.

Zapisala:
Sabina Žolger

Podpredsednik KO Parižlje- Topovlje
Martin Tkavc l.r.
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