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 17. seje KO Gomilsko z dne 14.3.2017 ob 19:05 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: g. Marjan Mak, ga. Božena Kosu, g. Karel Vovk, g. Boštjan Šalamon,
g. Boštjan Brišnik, g. Nejc Derča.
Ostali prisotni: podžupanja ga. Danica Tajnšek, svetnik g. Iztok Derča in svetnik g. Franci Skok,
Bernard Vajdič, Marko Mejak, Rok Škrap
Opravičeni člani: g. Bogdan Mahor
Neopravičeno odsotni: g. Bogomir Andoljšek, g. Robert Natek, g. Vinko Drča, g. Danilo Šturm,
svetnik g. Aleksander Jelen, svetnik g. Jure Vasle
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti,
2. Potrditev zapisnika 16. redne seje KO,
3. Potrditev predlaganega 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.
Zapisnik 16. seje KO Gomilsko je bil potrjen.
Ad 3.
Dnevni red je bil potrjen, brez dodatnih točk.
Ad 4.
Podžupanja g. Danica Tajnšek je podala poročilo o realizaciji sklepov:
g. Marjanu Maku:
 glede šole bodo poiskali staro dokumentacijo ter jo proučili,
 cestni odsek Rančigaj – Mak se bo asvaltiral v sklopu sanacije cestišča skozi Šmatevž,
 obravnava prošnje Marije Rančigaj, ni smiselna saj so bili dokumenti poslani že na občino
in bo odgovor prejela direktno iz strani občine,
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trenutno je prioriteta iskanje prostorov za šolo in vrtec, ko pa se najde rešitev za to, pa bodo
dodeljeni prostori tudi ga. Nevenki Novak za delovanje zavoda,
lipe v Grajski vasi so bile odstranjene, po dogovoru g. Branimirja Strojanška, g. Iztoka
Derča ter g. Vinka Drča.

g. Boštjanu Šalamonu
 Zadeva glede nepravilnega odlaganja odpadkov na Gomilskem je rešena saj je bil odkrit
krivec, ki ni imel rumenega zabojnika za gospodinjske odpadke in je le te nosil na ekološki
otok. Rumeni veliki zabojniki pa se na ekološke otoke ne postavljajo več.
Ad 5.
Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo podžupanja in
svetniki)
Ga. Danica Tajnšek je seznanila KO Gomilsko s sledečimi zadevami:
 Na domu krajanov Gomilsko se bo letos uredil zaključni fasadni sloj, prav tako pa se zbirajo
tudi ponudbe za nakup ogrevalne toplotne črpalke, ki bi nadomestila sedanjo centralno
oljno peč,
 nadaljevala se bo tudi sanacija piramide na pokopališču v Gomilskem,
 Cesta skozi Šmatevž se bo sanirala jeseni in v sklopu naj bi se izdelal tudi kanalizacijski
vod skozi Šmatevž, prav tako pa opozarjajo na morebitne zaplete glede lastništva zemljišč.
Zato smo člani KO predlagali, da se začnejo odmere terena in pridobivanje soglasji čim
prej,
 začela so se tudi obnovitvena dela na cestiščih kot so krpanje udarnih jam ter nasipanje
bankin in pometanje cestišč,
 opravljen pa je bil tudi ogled večine vodotokov v občini ter podana strokovna ocena kje je
potrebno le te sanirati ter kje izgraditi prelivne pregrade,
g. Franci Skok je podal pripombo glede nakupa toplotne črpalke, da se dobro premisli ali je nakup
v tem trenutku smiseln ter, da se raje drži plana in se uredi prvo fasada skladno glede na širitev
doma za potrebe vrtca v kolikor bo to potrebno ter ureditev cestišča skozi Šmatevž in pridobitev
soglasji, načrtov za kanalizacijski vod skozi Gomilsko in Šmatevž. Prosi pa tudi za natančno
obrazložitev kaj zajema ureditev odra v domu krajanov Gomilsko.
g. Karli Vovk pa opozarja na spremembo načrtov glede poteka kanalizacijskega voda skozi
Gomilsko saj še niso bile podpisane vse pogodbe. Sporni odsek je predvsem pri Cizeju ter ga.
Anici Rojnik.
Ad 6.
Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov:
g. Boštjan Brišnik je podal sledeče poročilo o opravljenem delu:
 PGD Gomilsko so v sklopu priprav za sprejem škofa očistili cestišče od gostišča
Gomilanka, mimo cerkve in do pokopališča, prav tako so očistili tudi jaške za
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odvodnjavanje, ki so bili že velikokrat obravnavani na naših sejah vendar naj bi to
predstavljalo veliko zahtevnega dela. Izkazalo pa se je da, je potrebno le z enostavnim
orodjem odstraniti nekaj umazanije in voda odteka,
g. Marjan Mak je podal sledeče pobude:
 da je potrebno nujno izdelati odmero zemljišč skozi Šmatevž preveriti stanje vodovodnega
voda skozi Šmatevž ter ga v sklopu ureditve cestišča sanirati,
 za nasutje ter poravnavo cestišča od graščine proti AC v Šmatevžu,
 da se namestita znaka za prepoved odlaganja odpadkov, ter tablo o odstranjevanju pasjih
iztrebkov ob cestišču od novega naselja v Šmatevžu proti gozdu,
 in pohvalil je pravilno postavitev kontejnerja na parkirišču pokopališča Gomilsko,
g. Karli Vovk pa je podal pobudi glede:
 odstranitve ostankov oblačil in podobnega kar, je ostalo od pobeglih beguncev na območju
Šmatevža v lanskem letu in
 sprašuje v imenu g. Lončar Simona ali so lipe ob parkirišču pri domu krajanov posajene v
skladu s pravilniki glede odmika od meje?,
g. Iztok Derča je podal pripombo, da je potrebno očistiti prelivno pregrado na potoku Reka v
Grajski vasi,
ga. Božena Kosu je podala pobudo da je potrebno sanirati cestišče na cestnem priključku iz
Trnave na glavno cesto v smeri Grajske vasi,
skupnost novih prebivalcev naselja Šmatevž pa je podala naslednje pobude in prošnje:
Skupnost stanovalcev novega dela Šmatevža ( v nadaljevanju Skupnost prebivalcev) na 17. seji
Krajevnega odbora Gomilsko podajamo predloge in pobude za izgradnjo in obnovitev
infrastrukture na območju novega dela Šmatevža. Skupnost stanovalcev v zvezi tega podajamo
pobude:










izgradnja urejenega avtobusnega postajališča v Šmatevžu na obstoječi lokaciji z odmikom
iz cestišča s pripadajočo prometno ureditvijo
zaris prehoda za pešce ter osvetlitev in s tem bolj varno povezavo med novim in starim
delom Šmatevža
odstranitev prometnega znaka »kažipot« Šmatevž desno
razširitev javne površine št. 990581 na parcelni številki 497/1
izgradnja pločnika na javni površini št. 990581 na parcelni številki 497/1
postavitev Območja omejene hitrosti »Cone 30« na javni površini št. 990581 na parcelni
številki 497/1
postavitev stalnih fizičnih ovir za umirjanje prometa na navedeni javni površini – grbine
postavitev javne razsvetljave na celotnem območju novega naselja Šmatevž
postavitev prometnega ogledala v križišču javne površine št. JP 990581 in javne površine
št. JP 990582
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izgradnja kanalete nad parcelami št. 138/12, 138/9, 138/8, 138/1, 138/21 za zajezitev in
odvajanje meteornih voda

Obrazložitev:
Ad1:
Zaradi povečanega števila stanovanjskih objektov na območju celotnega Šmatevža in s tem tudi
večjega številka prebivalcev z otroci, ki uporabljajo avtobusno postajališče šolskega avtobusa ali
redne linije Izletnika ustavitev le tega je trenutno na vozišču lokalne ceste LC 490152.
Ad2:
Ker je povečano število uporabnikov navedenega avtobusnega postajališča tako iz novega dela
kot iz starega dela Šmatevža in morajo uporabniki starega dela Šmatevža prečkati lokalno cesto
LC 490152 v križišču z javno površino in bi bil vris prehoda za pešce in osvetlitev zelo smotrna.
Ad3:
Predlagamo, da se odstranita kažipot desno Šmatevž ali levo (oba obrnjena v star del Šmatevža)
saj je prav tako na levi strani tudi naselje Šmatevž.
Ad4:
Predlagamo razširitev javne površine št. JP 990581 od lokalne ceste LC 490152 do ostrega
desnega ovinka oz. do konca parcele št. 132/2 in sicer na tako širino, da se brez težav srečata dve
osebni vozili oz. cca. 5 metrov. Navedena javna površina je sedaj v dotrajanem stanju in preozka
za srečevanje osebnih vozil, trenutni nagib ceste je proti hišam, kar pomeni odtekanje meteorne
vode na dvorišča hiš parcelnih številk 136/7, 137/12, 137/13, 13714, 137/15, 137/21.
Ad5:
Zaradi povečanja uporabe javne površine št. JP 990581 s strani sprehajalcev in tudi otrok (odhod
in prihod v šolo), predlagamo izgradnjo dvignjenega pločnika, ki bi potekal ob desnem robu javne
površine gledano iz lokalne ceste LC 490152 ter bi se s tem povečala varnost otrok in
sprehajalcev.
Ad6:
Glede na to, da območje novega dela Šmatevža predstavlja skupek samostojnih hiš in je navedeni
del bivalno okolje in ni namenjeno industriji ali poslovnim objektom bi zaradi varnosti občanov,
predvsem mlajše populacije predlagali ( otroci) Območje omejene hitrosti »Cona 30« na javni
površini št. JP 990581, saj bi s tem zajel celotno novo naselje Šmatevža.
Ad7:
Ker bi z razširitvijo javne površine št. JP 990581 bila omogočena vožnja vozil še z večjo hitrostjo
predlagamo postavitev stalnih fizičnih ovir za umirjanje prometa – grbine. Glede na to, da
prebivalci opažamo, da bližnji gozdiček uporabljajo odvisniki od prepovedanih drog za uživanje
prepovedanih drog in preprodajo ter po končanem uživanju ali preprodaji z veliko hitrostjo
odpeljejo po navedeni javni površini. O zadevi so bili večkrat obveščeni tudi policisti in kriminalisti
Policijske postaje Žalec.
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Ad8:
Glede na to, da smo eni izmed redkih oz. skoraj edini prebivalci, ki v bivalnem naselju nimamo
urejene javne razsvetljave, z vidika boljše varnosti in pregleda v nočnem času,, predlagamo
ureditev le te, saj se nam dogajajo negativni varnostni pojavi in sicer vlomi v hiše. Zadeva je
beležena in obravnavana na Policijski postaji Žalec. Podana pobuda v zapisniku Krajevnega
odbora Gomilsko 6. seje z dne 20. 10. 2015 in zapisniku Krajevnega odbora Gomilsko 13. seje z
dne 21. 9. 2016 s strani g. Maka. Odgovor na navedeno problematiko s strani podžupanje ga.
Danice Tajnšek, da bo javna razsvetljava istočasno s sanacijo asfalta vpisano v zapisniku
Krajevnega odbora Gomilsko 14. seje z dne 18. 10. 2016.
Ad9:
Zaradi boljše preglednosti križišča javne površine št. JP 990581 in javne površine št. JP 990582
predlagamo postavitev prometnega ogledala, zaradi zagotavljanja minimalne preglednostne
razdalje, potrebne za varno vključevanje udeležencev v cestnem prometu s stranske ceste na
prednostno cesto. Prometno ogledalo bi bilo postavljeno na parceli št. 96/1.
Ad10:
Predlagamo izgradnjo kanalete za zajezitev in odvod meteornih voda nad novim delom Šmatevža,
ki je bila s strani občine Braslovče obljubljena in tudi zavezana. Navedena kanaleta je nujno
potrebna zaradi zavarovanja premoženja, saj je zaradi meteorne vode že prišlo do delnega
uničenja dela stanovanjske hiše, saj voda iz parcelnih številk 138/15, 138/2, 138/17, 138/7, 138/10
in 138/20 (njiva in travnik) ob vsakem dežju neprestano zaliva spodnje hiše. V sled tega prilagamo
fotografije posnetega dejanskega stanja po nekem normalnem dežju in zastajanja meteorne vode
in zamakanja na parcelo in hišo. Prilagamo tudi fotografije uničenja znotraj hiše.
Podana pobuda v zapisniku Krajevnega odbora Gomilsko 9. seje z dne 16. 2. 2016 s strani g.
Andolška. Nadalje bi potrebovali obrazložitev na predlog g. Andolška za ureditev odvodnjavanja v
novem naselju v Šmatevžu, ki je zastalo zaradi umika soglasja za izdelavo zaradi nasprotnih
interesov občine ter krajanov. Vpisano v zapisniku Krajevnega odbora Gomilsko 15. seje z dne 15.
11. 2016.
g. Rok Škrap je podal prošnjo za obrazložitev:
 kam je šel denar pobran iz komunalnih prispevkov na območju novega naselja v Šmatevžu,
saj je za plačilo prispevka bilo obljubljeno cestišče, pločnik in javna razsvetljava,
g. Marko je podal pobudo:
 za izdelavo kanalete za odvajanje meteornih voda na območju novega naselja v Šmatevžu
saj je zaradi nepopolnega odvajanja meteornih voda utrpel že materialno škodo, prosi pa
tudi za obrazložitev kje se je zataknilo, da le ta še ni izdelana
g. Franci Skok je podal pripombo:
da je skrajni čas za komunalno ureditev kakršna je bila v načrtih za komunalno ureditev novega
naselja v Šmatevžu! In da občina poda odgovore na vseh 10. Točk ter časovnico za reševanje teh
težav.
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Ad 7.
Razno
Ga. Božena Kosu je prijazno povabila vse prisotne k udeležitvi na čistilno akcijo, ki bo to soboto
18.3.2017 in
g. Marjan Mak je prebral vabilo univerze za tretje življenjsko obdobje Vransko ter povabil morebitne
interesente, da se udeležijo njihovega občnega zbora.
Zapisal: Nejc Derča
Gomilsko, 14.3.2017

Zapisnik KO Gomilsko
Stran

6

