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 21. seje KO Gomilsko z dne 20.9.2017 ob 20:05 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: Marjan Mak, Bogomir Andoljšek, Božena Kosu, Karel Vovk,
Boštjan Šalamon, Boštjan Brišnik, Vinko Drča, Nejc Derča, Bogdan Mahor,
Ostali prisotni: gospa podžupanja Danica Tajnšek, svetniki g. Iztok Derča, g. Sandi Jelen in
g. Franci Skok
Opravičeni člani: Robert Natek, Danilo Šturm
Neopravičeno odsotni: Jure Vasle
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 19. in 20. redne seje KO
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Seznanitev z aktivnostmi glede izgradnje Lesno-predelovalnega centra Gomilsko (poroča
g. Janez Mazej
5. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje (poroča podžupanja)
6. Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo
podžupanja in svetniki)
7. Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov
8. Razno

Ad 1.
Glede na število prisotnih članov je bilo ugotovljeno, da je KO Gomilsko sklepčen.
Ad 2.
Zapisnik 19. in 20. seje KO Gomilsko je bil potrjen.
Ad 3.
Dnevni red je bil potrjen brez dodatnih točk.
Ad 4.
Člane KO Gomilsko je g. Janez Mazej seznanil s trenutnim dogajanjem glede Lesno
predelovalnega centra Gomilsko in natančneje:
 Trenutni soinvestitor je podjetje BSW Timber Group in Anglije
 Soinvestitor je bil že večkrat na pogovorih v Sloveniji, ter prav tako večkrat obiskal objekte v
Šmatevžu, prav tako je bil že v stikih z občino Braslovče, ter pristojnimi ministrstvi
 Lesno-predelovalni center bi v roku petih let po odprtju ponudil cca. 120 delovnih mest
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Dovozna cesta bi se lahko uredila pod daljnovodom, direktno do žage (cca. 500m naprej v
smeri Braslovč od sedanje dovozne ceste v Šmatevž) s čemer nebi toliko motilo
stanovalcev,
Na državni ravni je večina zadev urejena in Ministrstvo za Gozdarstvo je tudi že odobrilo
sredstva
Na lokalni ravni znotraj Občine Braslovče pa je prišlo do zapletov glede OPN ter
kategorizacije zemljišč na območju Lesno-predelovalnega centra

Nato je povprašal za mnenje glede lesno-predelovalnega centra vse prisotne.
g. Franci Skok je podal pripombo, da naj s strani občine Braslovče naj nebi bilo mogoče na tem
območju graditi drugega kot stanovanjsko naselje. Njegovo osebno mnenje pa je, da bi na tem
mestu lahko stal lesno predelovalni center saj je na isti lokaciji tovrstna industrija že bila.
g. Bogomir Andolšek misli da se ni smiselno pogovarjati o zadevi, dokler niso rešeni vsi zapleti na
lokalni ter državni ravni, drugače pa misli da bi bil center dobrodošel.
g. Vinko Drča iz svojih izkušenj pozna zaplete glede izgradnje tako velikih objektov vendar podpira
projekt lesno-predelovalnega centra, ter predlaga da se pobere podpise od okoliških stanovalcev
kaj jim bolj odgovarja, lesno predelovani center ali novo stanovanjsko naselje?
g. Božena Kosu je opozorila, da ne smemo pozabiti na dva kulturno zgodovinska objekta v bližini
lesno predelovalnega centra in da jih je potrebno pravilno zavarovati ter urediti dostop.
g. Marjan Mak je mnenja, da bi tovrstna industrija lahko ponovno zaživela v Šmatevžu, toda
prijazno do kraja ter krajanov s celovitimi rešitvami.
Zaključek: KO Gomilsko je bil seznanjen z izgradnjo lesno-predelovalnega centra in ne nasprotuje
revitalizaciji centra!!!
Ad 5.
Podžupanja ga. Danica Tajnšek je podala poročilo o realizaciji sklepov iz prejšnje seje:
 Omare v domu krajanov so bile samo prestavljene bol skupaj,
 Bankine so se sanirale le skozi Gomilsko ne pa do glavne ceste,
 Glavne udarne jame so bile sanirane,
 Velika tabla pri domu krajanov pa bo prestavljena.
Ad 6.
Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo podžupanja in
svetniki)
ga. Danica Tajnšek nas je seznanila z aktualnimi zadevami:
 Da je bil naročen čistilni servis za generalno čiščenje notranjosti doma krajanov Gomilsko,
 In, da so bili sanirani jaški ter ostale pomanjkljivosti v okolici doma.
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Ad 7.
Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov:
g. Sandi Jelen je podal sledeče pobude:
 Da se izvede ogled cestišča od Grajska vas 15 do Grajska vas 72, ter odsek proti Šmiglovi
zidanici,
 Da se uredi odvajanje meteornih voda od Grajska vas 11 proti Grajska vas 4,
 In da JKP zakrpa dele cestišča, kjer so izvajali dela z asfaltno prevleko,
Ga. Božena Kosu je podala pobudo, da bi zmanjšali hitrost na regionalni cesti mimo njenega
doma, saj ji hiša poka zaradi vibracij ter, da bi se rešilo odvodnjavanje iz regionalne ceste, saj
meteorna voda iz cestišča teče na njihovo cestišče.
g. Bogomir Andolšek je podal predlog, da se reši odvodnjavanje od Šmatevža 7c proti novem
naselju saj bi se tako preprečilo poplavljanje v novem naselju,
g. Marjan Mak je podal sledeče pobude:
 Da se sanirajo bankine v celoti tudi od Gomilskega proti regionalni cesti v smeri Tabor,
 Da se dokončajo dela na piramidi (pokopališče Gomilsko)
 Da se še malo sanira cesta skozi Gomilsko saj so še vedno ostale luknje na vozišču,
 Kdaj se bo začelo urejati cestišče skozi Šmatevž?
 Da se uredi zemeljski udor, ki je nastal ob zadnjih poplavah na območju odvodnjavanja za
novo naselje v Šmatevžu na območju za hišo Šmatevž 13,
g. Vinko Drča je podal vprašanji:
 Kdaj se bo gradila druga pregrada na potoku Reka v Grajski vasi in
 Kdaj bo omogočen preizkus kanalizacijskega sistema v Grajski vasi?
g. Nejc Derča je podal pobudi, da se namesti pokrov na betonski jašek tik ob cestišču ter zakrpati
globoko luknjo v cestišču na odseku med Grajska vas 62b in Grajska vas 64.
Ad 8.
Pod točko razno ni bilo podanih točk.
Vsi člani smo bili vabljeni na svečano sejo občinskega sveta
Zapisal: Nejc Derča
Gomilsko, 20.9.2017
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