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 23. seje KO Gomilsko z dne 28.11.2017 ob 19:00 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: Marjan Mak, Vinko Drča, Nejc Derča, Boštjan Brišnik, Božena Kosu,
Bogdan Mahor (pridružil se je nekaj minut pred zaključkom seje).
Ostali prisotni: gospa podžupanja Danica Tajnšek, svetniki g. Iztok Derča, g. Sandi Jelen
Opravičeni člani: Boštjan Šalamon, Karel Vovk, Bogomir Andoljšek, Robert Natek, Danilo Šturm
svetnik Franci Skok in Jure Vasle
Neopravičeno odsotni: /
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 21. in 22. 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 število prisotnih članov je bilo ugotovljeno, da KO Gomilsko ni sklepčen.
Ad 2.
Zapisnika 21. in 22. seje KO Gomilsko tako ni bilo mogoče potrdit.
Ad 3.
Dnevni red je bil potrjen brez dodatnih točk.
Ad 4.
Podžupanja g. Danica Tajnšek je podala poročilo o realizaciji sklepov iz prejšnje seje:
 Oder v dvorani doma krajanov se bo saniral po proračunskem planu v najkrajšem možnem
času, sočasno pa se bo kupila tudi nova razsvetljava ter novo ozvočenje
 Pod v delu telovadnice se bo saniral v sklopu sanacije
 V Šmatevžu je potrebno v primeru, da se opazijo nenavadne aktivnosti obvestiti policijo ali
javiti na občino,
 Prelivna pregrada na potoku Reka naj bi bila po podatkih NIVOja zgrajena še letos.
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Ad 5.
Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo podžupanja in
svetniki)
g. Danica Tajnšek nas je seznanila z aktualnimi zadevami:
 Za KO Gomilsko je v proračunu predvidenih 440.000EUR, ki naj bi se porabili za izgradnjo
kanalizacijskega voda ter obnovo cestišča skozi star del Šmatevža,
g. Iztok Derča:
 Proračun bo v večini sprejet po predlogih župana ter strokovnih služb, zajema pa obnovo
odra v dvorani doma krajanov ter ostala dela po prioritetnem planu
Ad 6.
Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov:
g. Sandi Jelen je podal sledeče pobude:
 Obrazložitev proračuna glede doma krajanov, 25.000 EUR namenjenih, zavese, pločnik
okoli, razsvetljava ter ozvočenje?
ga. Božena Kosu je podala pobudo:
 da se sanira cestišče od Rezane do Gomilskega,
g. Karli Vovk je podal sledeče pobude:
 da se sanirajo udarne jame na Zavrtih,
 da se sanirajo udarne jame na relaciji Rezana Gomilsko,
 da se očisti kanal za odvodnjavanje pri Hočevarju,
 in seznanil KO Gomilsko, da ga g. Milan Šoštarič trenutno še ne potrebuje pri zbiranju
soglasij za izgradnjo kanalizacijskega voda skozi Gomilsko
g. Marjan Mak je podal sledečo pobudo:
 da se sanirajo udarne jame na cestišču skozi Šmatevž
 in podal vprašanje kje v proračunu se nahajajo predlogi KO Gomilsko, ter prosi, da se
upoštevajo v najboljši možni meri
g. Vinko Drča je podal sledeče pobude in pripombe:
 da se od leta 2010 na nivoju države ne pridobivajo sredstva za obnovo podeželja, cest in
izgradnjo kanalizacijskega voda,
 da s strani občine v zadnjih dveh mandatih ni bilo pridobljenih evropskih sredstev za
sofinanciranje projektov,
 da v sistem AJDA s strani občine Braslovče ni vnesenih poškodovanih cestišč,
 da je potrebno ustrezno sanirati cestišče Grajska vas – Kaplja vas,
 da morajo biti na občini pazljivi pri sestavi razpisov za pluženje snega saj je zaradi
nepazljivosti letos prišlo do zapletov,
 in opozarja na nepravilno izdelavo novega dela kanalizacijskega voda v Grajski vasi ter kot
posledico v primeru neurja napoveduje zabitje sistema ter posledično poplavo fekalij
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g. Bogdan Mahor je podal sledeče pobude:
 da je potrebno pri mostu (Gomilsko-Zakl) urediti ter zaščititi kabelski snop za
telekomunikacijo saj je ostal poškodovan po sanaciji mostu
 da je potrebno sanirati mlako pri Završniku v Zaklu ter kot rešitev predlaga, da se naredi na
mestu jašek ter preboj pod cestiščem na drugo stran od koder je mogoče odvajati vodo v
bližnji potok Trebnik
 da je potrebno sanirati cestišče Zakl – Gomilsko.
Ad 7.
Razno
KO Gomilsko se je zahvalil ga. Boženi Kosu za izvedbo srečanja starejših krajanov.
g. Vinko Drča je podal obrazložitev zakaj so bila ustavljena dela pri mostu čez Bolsko v Grajski
vasi:
»dela so bila ustavljena zaradi nestrokovne izvedbe ter dela brez ustreznih dokumentov, kar je
privedlo do tega da se je zmanjšal pretok Bolske in do zamašitve drenažnega sistema za okoliške
travnike in njive, kar pa se posledično odraža ob dežju saj se voda nabira med hmeljiščem ter
glavno cesto in pronica na drugo stran proti Grajski vasi kjer nastane velika mlaka.
Zapisal: Nejc Derča
Gomilsko, 28.11.2017
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