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 22. seje KO Gomilsko z dne 17.10.2017 ob 20:00 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: Marjan Mak, Vinko Drča , Boštjan Brišnik, Boštjan Šalamon, Božena
Kosu.
Ostali prisotni: podžupanja ga. Danica Tajnšek, svetnik g. Aleksander Jelen , predsednik KD g.
Andrej Šram
g. Karel Vovk, g. Bogomir Andoljšek sta se opravičila.
Neopravičeno odsotni: Nejc Derča, Robert Natek, Danilo Šturm in Bogdan Mahor, ter svetniki
g. Franci Skok, g. Jure Vasle in g. Iztok Derča.

Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 21. 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 KO Gomilsko ni sklepčen.
Ad 2.
Zapisnik 21. seje KO Gomilsko bo potrjen na naslednji seji.
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:


g. Sandi Jelen: Cestišče se bo pokrpalo toliko kolikor je še ostalo finančnih sredstev za
vzdrževanje cest. Ogled cestišča s strani g. Cimpermana še ni bil izveden, se bo pa izvedel
v naslednjih dneh.
Glede odvajanja meteornih vod od Grajska vas 11 proti Grajska vas 4 se je ugotovilo, da je
že to stara tema. G. Drča je je še enkrat razložil možne rešitve o katerih smo se že
pogovarjali na KO. Rešitev je, da se od Topovška izvede zaprti kanal ob cesti proti Grajski
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vasi do reke Konjščice. Še bolj optimalna rešitev je, da se ta zaprti kanal odcepi proti reki
Konjščici pred Mitnico ker bi se s tem rešil še problem pri kmetiji Topovšek. S to drugo
rešitvijo ostane dolžina kanala enaka, reši se pa še hiše katere se nahajajo za tem
odcepom.
JKP Žalec še vedno ni saniralo asfalta na območjih kjer so izvedli vzdrževalna dela.
Potrebno je preveriti kdaj se bo zadeva dokončno sanirala.
ga. Božena Kosu: Za tovornjake ki kršijo predpise bodo še enkrat obvestili policijo, da
ustrezno ukrepa.
g. Bogomir Andoljšek: Odvajanje zalednih voda v novem naselju se bo izvedlo z dodatno
odprto kanaleto, katera se bo odvajala po parceli Grahovih, skozi prepust pod cesto z
nadaljevanjem v obstoječem kanalu po parceli 98/1. Istočasno je potrebno očistiti iztok iz
obstoječega meteornega sistema pri Maku, ker se je ob zadnjih dogodkih izpralo kar nekaj
materiala kateri ovira normalen iztok iz cevi.
g. Marjan Mak: Bankine od Gomilskega proti regionalni cesti v smeri Tabor še niso
sanirane. Bankine na območju KO Gomilsko se bodo še enkrat preverile s strani g.
Cimpermana in v obsegu finančnih zmožnosti tudi pokrpale.
Obnova piramide se nadaljuje.
V Šmatevžu se bo obnova ceste izvedla, ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje za
kanalizacijo. Nujno je zakrpati luknje za toliko časa, da se prične s preplastitvijo
kompletnega cestišča.
Zemeljski udor iz meteornega sistema novega naselja (pri Maku) se uredi ob izvedbi
kanalete zalednih voda.
G. Vinko Drča: Pregrada na potoku Reka bi naj bila izvedena v nekaj tednih. Pred kratkim
je bil izveden ogled s strani pristojnih inštitucij. G. Drča predlaga izvedbo prelivnega praga
iz skal. Za izvedbo prelivnega praga se je osebno dogovoril z lastniki sosednjih zemljišč.
Preizkus kanalizacijskega sistema bo mogoč po tehničnem prevzemu. G. Drča se z
odgovorom ne strinja, ker meni da se mora ta zadeva preizkusiti pred tehničnim
prevzemom. Še enkrat je poudaril, da je ob pričetku gradnje opozoril župana na napako v
izvedbi naklona med jaški, ko je bilo še gradbišče odprto. Takrat bi bila sanacija nastale
napake zelo poceni. Sedaj je ta trasa zaključena in cestišče preplaščeno z novim asfaltom.
Naklon kanalizacije pa je na tej trasi izveden v nasprotno smer za 20cm na kar je g. Drča
skozi vse faze gradnje tudi opozarjal. G. Drča zahteva, da se ta preizkus z vodo opravi pred
tehničnem pregledom in se s tem dokaže, da je zadeva ustrezno tehnično rešena.
G. Nejc Derča: Kanal je saniran.

Ad 5.
Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo podžupanja in
svetniki)
Podžupanja ga. Danica Tajnšek je podala informacijo da v tem času za KO Gomilsko ni bilo
aktualnih zadev. Postavil se je kontejner na pokopališču in odstranilo se je listje s pokopališča.
Seja občinskega sveta bo jutri.
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Ad 6.
Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov:
g. Marjan Mak:
 da je potrebno na vhodu v dom Krajanov zakrpati luknjo ob rešetki. Sanacija je minimalna.
 da je potrebno sanirati tla v telovadnici v območju kjer se skladiščijo stoli ter mize. Pod je na
določenih mestih v tem območju zgnit zato se predlaga zamenjava z novim lesom. Sedaj je
vse skupaj prekrito s toplim podom.
 da je dobil vprašanje od krajanov Šmatevža kaj se trenutno dogaja na območju bivše BIVE.
Po Šmatevžu krožijo informacije, da se na tem območju razbijajo odpadni akumulatorji, kar
povzroča zaskrbljenost krajanov, ker se to počne na črno in, ker območje ni namenjeno tej
dejavnosti. Krajani opažajo tudi tovornjake in kombije, ki se vozijo na območje bivše BIVE.
g. Andrej Šram:
 je poslal dopis na občino glede obnove odra v domu Krajanov Gomilsko. Dogovorili so se
da pridobijo dve ponudbi. G. Šoštarič se bo sestal z predstavniki kulturnega društva
Gomilsko ter s podjetjem kateri pripravlja ponudbo, da skupaj uskladijo želje okoli obnove
odra.
Ad 7.
Razno
Predlog proračuna 2018:
- obnova odra v domu Krajanov Gomilsko
- dokončanje parkirišča pred domom Krajanov Gomilsko
- asfaltiranje cest v Šmatevžu
- asfaltiranje cest na Gomilskem
- preplastitev ceste Grajska vas-Kaplja vas
- obnova občinskih javnih poti in cest ob Bolski (od igrišča Gmajna do Kosu Božene; levi in
desni breg)
- Obnova ceste proti Trnavi. Od ceste LJ-CE do Lenko (Dvanajšk)
Zapisal: Boštjan Šalamon
Gomilsko, 18.10.2017
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