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 11. seje KO Gomilsko z dne 19.4.2016 ob 20:03 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: Marjan Mak, Božena Kosu, Bogomir Andoljšek, Boštjan Brišnik,
Boštjan Šalamon, Karel Vovk in Nejc Derča.
Ostali prisotni: podžupanja ga. Danica Tajnšek, svetnik g. Franci Skok, Milan Košenina, Aleš
Blatnik.
Svetnika g. Aleksander Jelen in g. Iztok Derča, Vinko Drča, Robert Natek, Danilo Šturm, Bogdan
Mahor in Andrej Šram so se opravičili.
Neopravičeno odsotni: /
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 9. in 10. 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 je KO Gomilsko sklepčen.
Ad 2.
Zapisnika 9. in 10. seje KO Gomilsko sta bila potrjena.
Ad 3.
Dnevni red je bil potrjen, brez dodatnih točk.
Ad 4.
Podžupanja ga. Danica Tajnšek je podala odgovore na pobude in vprašanja s prejšnje seje:




da, je plan dela za izdelavo kanalizacijskega voda že objavljen na spletni strani, medtem ko
točnega terminskega plana ni mogoče izdelati zaradi nekonstantnih finančnih prilivov,
da, se bo v Avgustu začela sanirati piramida na pokopališču,
da se začnejo izvajati dela na kanalizacijskem vodu Kaplja vas – Grajska vas.

g. Vinko Drča je dobil naslednje odgovore:
 da se bo gradnja kanalizacijskega voda Kaplja vas – Grajska vas pričela izvajati kmalu,
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da se bo prelivna pregrada pri kmetiji Šketa začela graditi takoj, ko dobi občina potrditev s
strani ARSO,
da bo nadzor greznic izvajal JKP,
da občina nima rešitve glede plačevanja previsokega zneska za praznjenje greznic,
da se pri gradnji kanalizacijskega voda Kaplja vas – Grajska vas pazi na obstoječo
infrastrukturo ter, da se obnavlja drenažni sistem, preplastitve cestišča pa ni v planu,
da se bo saniralo nastale luknje pri pokopališču v Gomilskem,
in da se bo odstranitev naplavljenega gramoza izvedla v kratkem.

g. Franci Skok je tukaj podal pripombo, da bo preplastitev ceste Kaplja vas – Grajska vas po
izgradnji kanalizacijskega voda nujno potrebno opraviti.
g. Marjan Mak je dobil naslednje odgovore:
 s strani g. Cimpermana, da cesta v Šmatevžu ni nič bol uničena kot drugje in se ne bo
urejala prej kot je v planu občine,
 in da bo strelovod na domu krajanov saniran, ko bo obnovljena fasada in nič prej!?
 ter da se bodo salonitne vodovodne cevi menjale ob izgradnji kanalizacije.
ga. Božena Kosu pa bo izvedla ali se bo lahko priključila na kanalizacijski vod, ko bo izdelan nov
nivelacijski načrt (točka se nanaša na 9. sejo),
g. Aleš Blatnik je kot predstavnik ŠD dobil odgovor, da lahko prostor koristijo obe stranki saj se ne
križajo z urnikom.
KO Gomilsko se je soglasno odločil glede na podane odgovore g. Cimpermana, da se je potrebno
z njim sestati na terenu ter mu osebno pokazati kritične dele cestne infrastrukture v vasi Gomilsko
in Šmatevž.
Ad 5.
Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo podžupanja in
svetniki)
g. Franci Skok je seznanil KO, da se bo začelo izvajati čiščenje jaškov.
Ad 6.
Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov:
/
Ad 7.
Razno
g. Boštjan Šalamon, prosi v imenu PGD Gomilsko za uporabo bivše poštarske garaže v domu
krajanov v namen shranjevanja tekmovalnega orodja za gasilske discipline.
Zapisal: Nejc Derča
Gomilsko, 27.4.2016
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