KRAJEVNI ODBOR GOMILSKO
Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

ZAPISNIK
Zapisnik 10. seje KO Gomilsko z dne, 22.3.2016 ob 19:15 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: Marjan Mak, Božena Kosu, Boštjan Brišnik, Vinko Drča in Nejc Derča.
Ostali prisotni: podžupanja ga. Danica Tajnšek, svetnik g.Iztok Derča, g. Franci Skok in svetnik g.
Aleksander Jelen.
Boštjan Šalamon, Bogomir Andoljšek, Karel Vovk, Robert Natek, Danilo Šturm, Bogdan Mahor in
svetnik g. Jure Vasle pa so se opravičili.
Neopravičeno odsotni: /
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 9. seje
3. Potrditev dnevnega reda
4.Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje (poroča podžupanja)
5. Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko
(poročajo podžupanja in svetniki)
6. Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov
7. Razno
Ad 1.
Glede na prisotnost je bilo ugotovljeno, da KO Gomilsko ni sklepčen.
Ad 2.
Zapisnika 9. seje KO Gomilsko ni bilo mogoče potrditi zaradi nesklepčnosti.
Ad 3.
Dnevni red je bil sprejet, brez dodatnih točk.
Ad 4.
Podžupanja ga. Danica Tajnšek je podala odgovore na pobude in vprašanja s prejšne seje:
g.Boštjanu Šalamonu, da je na zbirni center za odpadke Simbio dovoljeno pripeljati dve
avtoprikolici letno.
g.Vinku Drča:
 da nove variante za 3. os ni naročil nihče,
 da g. Branimir Strojanšek pri tem ni sodeloval,
 ter da župan g. Branimir Strojanšek ni predlagal nobenega objekta za nastanitev beguncev.
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G. Vinko Drča je prosil za odgovore v pisni obliki podpisane s strani g. Branimirja Strojanška. Ga.
Danica Tajnšek bo pisne odgovore priskrbela do naslednje seje KO Gomilsko, prav tako bo do
takrat priskrbela tudi pogovore ter vse kar se nanaša na to točko iz prejšnje seje.
G.Bogomir Andolšek je odgovore na zastavljena vprašanja prejel osebno na občini.
Ad 5.
Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo podžupanja in
svetniki)
Ga. podžupanja Danica Tajnšek je seznanila KO, da je bila izdelana prioritetna lista za izgradnjo
kanalizacijskega voda Kaplja vas – Kamenče, ter da se je pričelo izvajati strojno pometanje cest
znotraj občine Braslovče.
Ad 6.
Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov:
Člani KO Gomislko so enotno podali predlog:
 da se izdela terminski plan za izdelavo kanalizacijskega voda Kaplja vas – Kamenče in
 da se izdela terminski plan ter prioritetni plan za investicije znotraj KO Gomilsko.
g.Vinko Drča je podal naslednja vprašanja in predloge:
 kdaj se bo nadaljevala izgradnja kanalizacijskega voda Kaplja vas – Grajska vas,
 kdaj se bo izdelala prelivna pregrada na reki Reki v Grajski vasi pri domačiji Šketa,
 kdo bo izvajal nadzor ter preverjal ustreznost tri prekatnih greznic po novem zakonu,
 da latniki greznic plačujejo previsok znesek za praznaenje greznic do katerega so
upravičeni le vsaka tri leta,
 da je potrebno pri izdelavi kanalizacijskega voda Kaplja vas – Grajska vas paziti na:
- drenažni sitem, ki poteka na tej relaciji ter, ga sanirati v kolikor bo potrebno,
- da se istočasno preplasti cesta Kaplja vas – Grajska vas saj se zaradi izdelave
kanalizacijskega voda ta poseda,
 da je potrebno sanirati nastale luknje - udore na parkirnem prostoru pri pokopališču
Gomilsko,
 in da bi bilo potrebno odstraniti naplavljen gramoz iz struge Reka v Grajski vasi, na relaciji
perišče – Šlander,
g. Marjan Mak
 da je nujno potrebno zakrpati/sanirati cesto s skozi Šmatevž z vročim asfaltom in urediti
bankine. Cesta je na določenih delih popolnoma uničena.
 da še vedno ni popravljen poškodovan strelovod na Domu krajanov Gomilsko.
 da se panira menjava salonitne vodovodne cevi v vasi Šmatevž (zaradi dotrajanosti je vsaj
5x letno potrebna sanacija).
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ga. Božena Kosu je prosila za potrditev s strani občine Braslovče, da je njena hiša na naslovu
Grajska vas 3 vključena v sistem kanalizacijskega voda,
ga. Lucija Blatnik, kot hišnica prosi (na prošnjo športnikov, ki so odsotni), da se uredi nastale
nesporazume in težave med najemniki Doma krajanov Gomilsko, natančneje med gospodom
Simonom in ŠD Gomilsko.
Ad 7.
/
Zapisal: Nejc Derča
Gomilsko, 31.3.2016
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