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 6. seje KO Gomilsko z dne 20.10.2015 ob 20:00 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: Boštjan Šalamon, Božena Kosu, Bogomir Andoljšek, Boštjan Brišnik,
Vinko Drča, Bogdan Mahor.
Ostali prisotni: podžupanja ga. Danica Tajnšek, svetnik g. Aleksander Jelen in svetnik g. Franc
Skok, Lucija Blatnik, Andrej Šram
Neopravičeno odsotni: Nejc Derča
Marjan Mak, Karel Vovk, Robert Natek, Danilo Šturm pa so se opravičili.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. seje
3. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje (poroča podžupanja)
4. Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko
(poročajo podžupanja in svetniki)
5. Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov
6. Razno
Ad 1.

Glede na prisotnost je bila ugotovljena sklepčnost KO. Dodatnih predlogov za dnevni red ni bilo.
Ad 2.
Zapisnik 5. Seje KO Gomilsko z dne 22.6.2015 je bil potrjen brez dodatnih pripomb.
Ad 3.
Podžupanja ga. Danica Tajnšek je seznanila KO:
 da JKP Žalec večkrat letno odvzema vzorce iz vodovodnega sistema ter da kakovost vode
ni sporna. KO predlaga, da se vzorci jemljejo na zajetjih preden se voda klorira in ne na
samem omrežju kjer se voda že klorira. Predlaga se tudi da se župani vpletenih občin
sestanejo in dokončno dorečejo o potrebi po vodovarstvenem območju na zajetju Križnikov
mlin.
 Podžupanja se je pozanimala kako je z dostavo informatorja v nabiralnike kjer ne želijo
sprejemati reklamnih letakov in dobila odgovor, da se informator dostavlja v vse nabiralnike
v občini Braslovče.
 zaščitno steklo na luč javne razsvetljave v Gomilskem na križišču Gomilsko – Kapla –
Braslovče (Kališek, Jelen) je po njenih informacijah nameščeno.
 da je občina stopila v kontakt z policijo ter podala pobudo o povečanju nadzora nad
tovornim prometom in da bodo postavljeni še dodatni znaki za prepoved težkega tovornega
prometa, KO ugotavlja, da se na tem področju še ni spremenilo ničesar,
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da se obnovitvena dela na domu Krajanov Gomilsko izvajajo v sklopu seznanitve s strani
predsednika KO Gomilsko.
Pobuda za postavitev hidranta na lokaciji Gomilsko79-80 se bo izvedla, ko bodo na
razpolago sredstva namenjena postavitvi hidrantov. Prav tako se bo izvedla tudi označitev
obstoječih hidrantov z primernimi tablami.

G. Vinko Drča je podal sledeče pripombe:
 o urejanju zelenih površin, da se v Grajski vasi obcestna košnja ni izvedla v celoti saj na
relaciji Kosu – Grajska vas okoli javne razsvetljave ni pokošeno. Po dogovoru z občino pa
naj bi se na tej relaciji, ko poteka košnja po Grajski vasi pokosilo za širino ene vrtne
kosilnice vedno ter okoli luči z kosilnico na nitko, KO ugotavlja, da še ta pripomba ni
realizirana. V prihodnje je potrebno upoštevati dogovor z občino in celovito pokositi
omenjeno traso.
 zalivanje reg z bitumnom na območju Grajske vasi še vedno ni izvedeno. Sanacijo je
potrebno izvesti pred zimskim obdobjem, da se ne povzroča dodatna škoda na vozišču.
 in da je potrebno ponikovalne jaške ob cestiščih očistiti globinsko.
Ta težava prav tako še ni realizirana zato je potrebno, da režijski obrat pred zimo pregleda
in očisti vse jaške na območju KO Gomilsko, ker se v nasprotnem primeru povzroča
dodatna škoda na voziščih.
 Svetnike je opozoril da terminskega plana za izgradnjo kanalizacije še niso razveljavili in da
mora biti po tem planu izvedba na območju občine Braslovče zaključena do leta 2017. G.
Franc Skok ga je seznanil ,da se rok za izvedbo kanalizacije podaljšuje do leta 2022.
G. Aleksander Jelen je podal informacijo, da je bilo za izgradnjo primarnega kanala Kaplja vasGrajska vas letos porabljenih 600€ od predvidenih 90.000€. Po terminskem planu bi moral biti ta
del kanala letos dokončan.
G. Marjan Mak je podal pripombo, da je na relaciji Gomilsko – Kapla sanacija bankin bila izvedena
površno saj se bankine niso nasule z otrditvenim materialom.
Ta del bankin še vedno ni urejen zato je potrebno zadevo čim prej dokončno sanirati.
KO Gomilsko se je udeležil sestanka pri županu kjer smo govorili o perečih temah in
problematikah. Zapisnik sestanka z županom do seje KO Gomilsko s strani občine še ni bil
posredovan.
Ad 4.
Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo podžupanja in
svetniki)
G. Franc Skok poda informacijo, da se je izvedel manjši rebalans poslovnega načrta.
Občinski svet je imenoval Milana Šoštariča za člana skupščine JKP Žalec.
Občinski svet je imenoval 3 predstavnike v svetu zavoda OŠ Braslovče.
Sprejeta je časovnica za oblikovanje predlogov proračuna zato je potrebno čim prej podati
predloge za sestavo.
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Projektna dokumentacija za primarni ter sekundarni kanalizacijski vod Grajska vas-Kamenče je v
izdelavi. Soglasja pridobi projektant, Milan Šoštarič ter določeni člani KO Gomilsko.
Ad 5.
Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov
KO Gomilsko je soglasno sprejel sklep, da srečanje starejših občanov organizira TD Gomilsko,
financira pa se iz konta KO Gomilsko.
G. Bogdan Mahor predlaga, da se cesta Zakl-Gomilsko sanira s toplim asfaltom, ker se je do sedaj
sanacija izvajala s hladnim asfaltom kateri je že po nekaj dneh odstopil zato se je situacija vrnila v
prvotno neprimerno stanje. To sanacijo je potrebno izvesti pred zimo, ker je trenutno stanje
cestišča neprimerno in čez zimo se bodo pojavile še dodatne poškodbe, ki so posledica
neprimerne sanacije.
Zanima ga tudi kako je s sanacijo makadamske ceste Zakl-Topovlje? Lani so to cesto kmetje
sanirali sami, občina pa jim je zagotovila material za sanacijo. Letos je ta cesta prav tako potrebna
sanacije.
Prometni znak med Poljčami in Zaklom je že nekaj časa podrt. Prometni znak označuje začetek
kraja ter omejitev zato ga je potrebno čim prej postaviti nazaj na predvideno mesto.
Izpostavil je tudi problem hrupa iz avtoceste kateri je zaradi povečanja prometa postal moteč za
krajane Zakla. K tem predlogu G. Bogomir Andoljšek doda, da je to problem celotnega območja
KO Gomilsko, kateri se nahaja ob trasi avtoceste. Predlaga, da občina pošlje dopis na DARS za
izvedbo analize hrupa ter postavitev protihrupnih ograj na območju KO Gomilsko.
GA. Božena Kosu predlaga, da se od semaforiziranega križišča pa do mostu čez Bolsko zaradi
dotrajanosti cestišča in posledično povečanega hrupa postavi omejitev hitrosti 60 km/h. Ker je ta
cesta državna je potrebno pobudo poslati odgovornemu organu.
Sporoča tudi, da je pod »Žerovnikovem mostom« čez reko Bolsko znova zagozden material kateri
lahko ob povišanem vodostaju ogroža poplavno varnost bližnjih hiš. To zadevo je potrebno
urgentno rešiti.
G. Vinko Drča predlaga, da se rešijo težave z drevjem ob cesti na relaciji Grajska vas-Šmatevž. Od
šoferja šolskega avtobusa je dobil informacijo, da na nekaterih odsekih veje visijo nad cestiščem
do takšne mere da ovirajo avtobusni promet. To težavo je potrebno rešiti pred prvim snegom kateri
bo še dodatno obtežil veje, ki visijo nad cesto.
Obvestil je tudi o nepopolni sanaciji električnega kabla na trasi Tekavc-Topovšek-gasilski dom
Grajska vas s strani Elektra Celje. Ta trasa se je z drogov prestavila v zemljo vendar pri gasilskem
domu še en del te trase vedno aktiven na drogu. Ta drog se skoraj dotika drugega ob gasilskem
domu zaradi česar lahko pride do kratkega stika in vžiga. Na tem območju je nujno da se kabel
prestavi v zemljo.
Hidrant v Grajski vasi pri Laznik- transformatorska postaja je potrebno nujno popraviti saj je bila že
reklamacija dana nekaj let nazaj ampak do danes se ta težava še ni odpravila.
Podal je tudi informacijo o obvestilu iz informatorja o čiščenju nabrežij rek. Predlaga da vsi lastniki
zemljišč očistijo svoj del vključno z občino Braslovče. Podžupanja je dodala da so to obvestilo
samo posredovali od ARSA.
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G. Marjan Mak je zaradi opravičene odsotnosti pisno podal vprašanje o težavah z puščanjem
vodovoda v naselju Šmatevž. Stara azbestna cev na večih mestih pušča o čemer je že bilo
obveščeno JKP Žalec vendar do danes še niso odpravili težave. Ta trasa poteka vzporedno s
cesto Cizej-Đelagič in zaradi teh defektov se uničuje tudi cestišče. To zadevo je potrebno rešiti
urgentno!
G. Boštjan Šalamon sprašuje kaj bo z dotrajanimi cestišči katerih sanacija je povezana z izgradnjo
kanalizacije. Glede na to da je izgradnja kanalizacije šele v fazi projektiranja in, da je rok za
izgradnjo zaenkrat podaljšan do leta 2022 te ceste v takšnem stanju ne bodo dočakale te dobe. V
tem primeru je potrebno v celoti preplastiti določene odseke (Šmatevž komplet, Gomilsko-Zavrte,
Grajska vas proti Šmiglovi zidanici) ostale pa primerno sanirati, da zdržijo do izvedbe kanalizacije
in celostne ureditve infrastrukture v omenjenih krajih.
G. Aleksander Jelen predlaga, da se občinske ceste na območju KO Gomilsko pred zimo celovito
pregledajo s strani občinske službe in ustrezno sanirajo, ker lahko le v tem primeru preprečimo
nastajanje večjih poškodb skozi zimsko obdobje. Pregledati je potrebno vse jaške, sanirati udarne
jame, zaliti rege na stiku asfalta,…
G. Andrej Šram- predsednik KD Gomilsko daje pobudo za obnovitev odra v Domu krajanov
Gomilsko. Obnoviti je potrebno električno napeljavo, oder, zavese ter ostalo infrastrukturo, ker
trenutno stanje ogroža vse nastopajoče. Po njihovi oceni bi obnova odra stala cca 8500€.
Zanima ga tudi ali se namerava Dom krajanov Gomilsko dati v upravljanje zasebniku kot se je to
zgodilo v Braslovčah ter kaj bo potem s stroški najema za vsa društva, katera sedaj delujejo in
uporabljajo DK Gomilsko?
Podal je še informacijo, da novo ustanovljeni pevski zbor ne deluje pod okriljem KD Gomilsko. Za
koriščenje Doma krajanov so ustanovitelji zbora že poslali prošnjo na občino Braslovče. Zaenkrat
imajo vaje v župnišču.
Podane so bile še sledeče pobude in vprašanja:
 da se kontejner na pokopališču postavi maksimalno ob zid ker je sedaj postavljen sredi
cestišča in predstavlja oviro kadar se odvijajo pogrebi. Predlagamo da se na asfaltu točno
označi mesto postavitve kontejnerja.
 Da se obnovi zid okoli pokopališča ter piramida. Podžupanja je povedala, da je za obnovo
pokopališča namenjenih 2000€ vendar zaradi zahtev spomeniškega varstva obnova
pokopališča stane cca 10000€ kar je potrebno rešiti s sprejetjem proračuna.
 Javna razsvetljava v novem delu Šmatevža.
 Družbeno koristna dela-vključevanje mladine v poletnem času v javna dela kot jih imajo v
drugih občinah.
 POŠ Gomilsko-kako poteka sanacija (vzdrževalna dela, sanitarije,…)
 Parkirni prostor pred Domom krajanov Gomilsko- razširitev na travnato površino ob domu.
Kako je z realizacijo?
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Ad 6.
Razno
G. Bogomir Andoljšek predlaga, da KO Gomilsko čim prej fiksira želje za proračun in izdela tudi
prioritetno lestvico izvedbe. Vsi člani naj od sokrajanov pridobijo čim več informacij da jih lahko
obravnavamo na naslednji seji KO.
Sporoča tudi, da je prevzel vodenje KO združenja borcev in da vse zainteresirane vabi na
komemoracijo katera bo 1.novembra pred spomenikom pri POŠ.
Ga Lucija Blatnik je obrazložila situacijo glede uporabe Doma krajanov Gomilsko za novo
ustanovljeni pevski zbor. Ker ta zbor zaenkrat ne deluje pod okriljem kulturnega društva morajo
sami poslati vlogo za koriščenje na občino, kar pa so sedaj že storili. Brez odobritve občine pa ne
morejo uporabljati prostorov v Domu krajanov Gomilsko.
Seja je bila zaključena ob 22:30
Zapisal: Boštjan Šalamon
Gomilsko, 22.10.2015
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