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 18. seje KO Gomilsko z dne 18.4.2017 ob 20:08 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: g. Marjan Mak, g. Bogomir Andoljšek, ga. Božena Kosu, g. Boštjan
Šalamon, g. Boštjan Brišnik, g. Nejc Derča, g. Bogdan Mahor.
Ostali prisotni: podžupanja ga. Danica Tajnšek, svetniki g. Iztok Derča, g. Sandi Jelen in g. Franci
Skok, g. Marko Mejak, g. Bernard Vajdič.
Opravičeni člani: g. Karel Vovk, g. Vinko Drča, g. Danilo Šturm.
Neopravičeno odsotni: g. Robert Natek, g. Jure Vasle
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 17. 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 17. 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:
 Izvedlo se bo nasutje ceste od graščine v Šmatevžu čez gozd proti AC,
 Rok za rešitev prostorske stiske v POŠ Gomilsko je do konca aprila,
g. Karliju Vovku je podala sledeče odgovore:
 Da so bila odstranjena vsa oblačila ostala od beguncev in,
 Da so lipe pri domu krajanov Gomilsko posajene v skladu s pravilniki, v kolikor pa bi koga
ovirale pa bodo odstranjene,
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g. Iztoku Derča je podala sledeč odgovor:
 Da bo prelivna pregrada očiščena poleti in dodatno se bodo zgradile še dve pregradi,
Ga. Boženi Kosu je podala odgovor glede sanacije cestišča, da se bo saniralo v sklopu
spomladanskega urejanja cestišč.
Podala je tudi odgovore na vprašanja s strani skupnosti stanovalcev novega naselja v Šmatevžu:
 Avtobusna postaja v Šmatevžu se ne bo gradila saj je to finančno in tehnično težko
izvedljivo saj bi potem morali postaviti postajališča povsod, kjer stoji avtobus za prevoz
otrok,
 Zaris prehoda za pešce je velik poseg saj zahteva pločnik na obeh straneh cestišča ter
javno razsvetljavo, kar pa je velik finančen zalogaj in se za enkrat se to ne bo izvedlo,
 Postavitev ogledala bo ocenil za to odgovorni inšpektor, ki bo prišel na ogled v kratkem,
 Nepotrebni znaki za naselje Šmatevž bodo odstranjeni,
 Postavitev pločnika, javne razsvetljave (luči niso bile vključene v komunalni prispevek) ter
ureditev ulice bo izvedena vendar še ni v terminskem planu,
 Ustreznost cone 30 km/h bo prav tako po potrebi odredil pristojni inšpektor,
 Postavitev grbin ne bo izvedena saj se ne izdelujejo več na tovrstnih površinah v občini,
 Reševanje težav z odvodnjavanjem bo rešeno v najkrajšem možnem času. Saniral se bo
tudi del proti starem delu Šmatevža.
g. Marko Mejak je podal sledeče pripombe na odgovore ga. Danice Tajnšek:
 Glede postavitvi avtobusni postajališči na območju Šmatevža podajam pripombo, da ne
ustavlja samo šolski avtobus vendar tudi redna linija avtobusa. Avtobusni postajališči
dnevno uporablja najmanj 30 otrok tako z novega kot s starega dela Šmatevža,
 Postavitev ogledala bi bila v novem delu Šmatevža pri hišni številki Šmatevž 41,
 Nestrinjanje s trditvijo ga. podžupanje, da javna razsvetljava ni vključena v komunalni
prispevek,
 Nestrinjanje, da se grbine ne postavljajo na takih površinah, saj se drugod s to oviro
preprečujejo večje hitrosti.
g. Marjan Mak je podal poročilo iz sestanka pri županu:
 Bankine se bodo nasule ter sanirale vendar bo potrebno malo počakati,
 Cesta skozi Šmatevž se bo sanirala vendar brez dela proti žagi saj ni povezovalna cesta,
 Za kanalizacijo se pripravljajo potrebni dokumenti,
 Z šolo pa se še vedno išče primeren objekt.
g. Marjan Mak pa je podal pripombo, da je potrebno odvodnjavanje reševati od novega naselja in
vse do konca odvodnih cevi (do AC),
g. Bogomir Andolšek pa je podal pripombo glede urejanja cestišča proti lesnem obratu, da ga je
potrebno prav tako sanirati saj je treba gledati na tamkajšnje prebivalce in se ne ozirati na
morebitno ponovno obuditev lesnega obrata saj je to že bilo obljubljeno a iz tega ni bilo nič.
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g. Franci Skok je podprl pripombo g. Andoljška in dodal, da je skeptičen glede pridobivanja
potrebne dokumentacije ter posledično z izvajanjem del v jeseni 2017.
Ad 5.
Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo podžupanja in
svetniki)
g. Iztok Derča je podal poročilo v imenu svetnikov o dogajanju v preteklem mesecu in sicer:
 Da je bil v svet zavoda glasbene šole Risto Savin Žalec izvoljen Andrej Šram,
 Ter da se na območju Grajske vasi nadaljuje izgradnja kanalizacijskega voda ter ostale
infrastrukture na območju zaselka od Šlandra proti Tislovim.
Ad 6.
Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov:
ga. Božena Kosu je podala pobudo, da je potrebno rešiti težave z odvodnjavanjem meteornih voda
mimo Kosujevih, kar je bilo obljubljeno v sklopu izgradnje cestišča pred leti ter, da se ponovno
pritisne na PP Celje, da se izvede kakšna akcija, ki bi pripomogla k zmanjšanju pretoka tovornih
vozil mimo Kosujevih.
g. Marjan Mak je podal prošnjo:
 Da se uredijo bankine skozi Gomilsko predvsem od trgovine proti Brišniku, Drago polje –
Kamenče ter od Gomilskega proti Zaklu in
 Da se preveri ali se bo sanirala fasada na domu krajanov tudi nad kurilnico ter del kjer so
nameščene zastave.
g. Franci Skok prosi za poročilo o izdelavi projektne dokumentacije glede izdelave kanalizacijskega
vode ter obnove infrastrukture skozi Gomilsko in Šmatevž.
g. Bogdan Mahor je podal pobudo, da bi bilo potrebno urediti tudi celotno cestišče od Gomilskega
proti Zaklu ter rešiti mlako pri Završniku.
g. Boštjan Šalamon pa je podal pobudo, da se preveri delovanje javne razsvetljave in po potrebi
zamenja žarnice na območju KO Gomilsko.
g. Marko Mejak je pohvalil občino Braslovče za hiter odziv in reševanje z
odvodnjavanjem zalednih vod oz. izgradnje kanalete.
Ad 7.
Iztok Derča je povabil vse prisotne naj se udeležijo prvo majskega srečanja na Šmiglovi zidanici 1.
Maja.
Zapisal: Nejc Derča
Gomilsko, 18.4.2017
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