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 9. seje KO Gomilsko z dne 16.2.2016 ob 19:05 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: Boštjan Šalamon, Bogomir Andoljšek, Božena Kosu, Karel Vovk,
Boštjan Brišnik, Vinko Drča, Nejc Derča
Ostali prisotni: podžupanja ga. Danica Tajnšek, svetnik g. Iztok Derča in svetnik g.Jure Vasle
Opravičeno odsotni: Marjan Mak, Robert Natek, Skok Franc in Aleksander Jelen.
Neopravičeno odsotni: Danilo Šturm, Bogdan Mahor,
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. seje
3. Potrditev dnevnega reda
4. Glasovanje o obravnanju anonimnih prijavah podanih na KO Gomilsko
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 prisotnost je bila ugotovljena sklepčnost KO Gomilsko.
Ad 2.
Zapisnika 8. Seje KO Gomilsko je bil potrjen.
Ad 3.
Dnevni red je bil potrjen, dodana pa mu je bila dodatna točka »4.«.
Ad 4.
Člani KO Gomilsko so soglasno izglasovali in sprejeli sklep, da se anonimne prijave podane na KO
Gomilsko ne obravnavajo.
Ad 5.
Podžupanja ga. Danica Tajnšek je podala odgovore na pobude in vprašanja s prejšne seje:
g.Vinku Drča:
 da občisnki sestav zadostuje in je primeren za RAS
 na drugo točko ni bilo podanih konkretnih odgovorov, na občini bo povpraševanje ponovno
izvedeno
 odgovori na 3., 4. so v prologi zapisnika.
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Na odgovor 6. točke je bila podana pripomba, da naj župan predstavi občanom dobre strani tretje
razvojne osi, ki se nanašajo na občino Braslovče,
g.Vinko Drča je na podane odgovore podal sledeče pripombe:
Ga. podžupanja je lepo predstavila odgovore na del mojih vprašanj, ni pa mi znala pojasniti
vprašanja pod točko 1. –strokovno usposobljena kadrovska zasedba za načrtovanje poplavne
varnosti in vode za namakanje v RAS in pod točko 5.,kjer prosim za pisni odgovor (vprašanje je
zapisano v zapisniku) in ponovno sprašujem z konkretnim vprašanjem: Savinjska regija je prijavila
enega iz najpomembnejših projektov: Poplavna varnost Savinjske regije v vrednosti 74 mio eur.
Kaj od tega in v kakšni vrednosti, (prosim za konkreten odgovor) se načrtuje na območju Občine
Braslovče –Savinja, Bolska v smislu zagotavljanja poplavne varnosti in vode za namakanje oz.
turizem (objezerske dejavnosti)?
Ker g. Andolšek meni, da to ni stvar KO in presega naša pooblastila, pojasnjujem, da od leta 2010
vsako leto pisno prosim župana in sosvet županov, da pristopijo intenzivno k pripravi projektov za
prijavo na kohezijska sredstva v višini 3 miljarde eur v obdobju 2014-2020. Konkretno samo
območje našega krajevnega odbora bo prizadetih :
-zadrževalnik Trnava 97,9 ha z 2.070.000 m3 vode in dolžino nasipa 3.155 m ter višino nasipa 7m.
-zadrževalnik Kaplja vas 115,8 ha (70% zemljišč Občina Braslovče) 2.580.000 m3 in dolžino
nasipa 1855m ter višina nasipa 5m.
Prepričan sem, da je to poleg 3.os osnovni problem, pri katerem bi morali KO, ob.uprava in župan
aktivno sodelovati pri zaščiti lastnine in življenjskega okolja.
g.Karliju Vovku:
 da javna razsvetljava gori po urniku določenemu glede na želje krajanov posredovane pred
nekaj leti.
Na to točko je bila podana pripomba, da javna razsvetljava pri Koroščevih gori cel dan.
Ad 6.
Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo podžupanja in
svetniki)
svetnik g.Jure Vasle je podal sledeče poročilo:
 da je bil predlog proračuna za leto 2016 posredovan prepozno in bil obravnavan in
 da težavo zaradi nepravilnega parkiranja pri gostišču Gomlanka ni mogoče rešiti saj za
konkreten primer ni pravne podlage,
svetnik g.Iztok Derča pa je poročal da:
 je bil predstavljen s strani JKP Žalec pravilnik o preložitvi skrajnega roka za izgradnjo
kanalizacijskega voda iz leta 2017 na leto 2023 ter, da objekti grajeni po letu 2003, ki imajo
tri prekatne greznice in niso ob trasi kanalizacijskega voda ne bodo potrebovali MČN
ampak lahko obdržijo greznice katere jim bo morala čistiti za to določena služba,
ga.podžupanja Danica Tajnšek pa je poročala, da se kanalizacijski vod gradi naprej po enakem
planu.

Zapisnik KO Gomilsko
Stran

2

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

Ad 7.
Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov:
g. Boštjan Šalamon: Med krajani se je pojavilo vprašanje kakšno količino kosovnih odpadkov lahko
gospodinjstvo letno pripelje v reciklirni center na Žovnek?
g.Bogomir Andolšek:
 je podal nestrinjanje s plačilom odločbe glede plačila kanalščine na območju novega
naselja v Šmatežu. Dokler ne bo dokazano nesporno delovanje kanalizacijskega sistema
na tem območju.
 pobudo za reševanje težav z meteornimi vodami na območju novega naselja v Šmatevžu.
g.Vinko Drča je podal naslednja vprašanja:
 kdo konkretno je naročil in plačal novo varianto 3.os –Zakl-Parižlje?
 ali je pri tem sodeloval tudi Župan oz. Občinski svet (če so bili pred naročilom seznanjeni )?
 katere javne objekte je Župan predlagal –če jih je, za možno nastanitev beguncev?
Prav tako prosi za javno predstavitev pogovorov med MOP in arhitekti CI ter županom in nato
ponovno pogovori med županom in MOP – B. Radovan?
Citat g.Vinka Drča posredovan po e-mailu: »Vsa zgornja vprašanja so postavljena zaradi
razjasnitve dogodkov, ki so bili objavljeni javno, zato kot član KO legitimno prosim za odgovore,
saj konkretno sklep OS Braslovče o nepodpori 3.os F2-2 še velja in do sedaj je bilo tudi odklonilno
stališče vseh političnih strank na območju Občine Braslovče, v nasprotnem primeru, pa je potrebno
z dejstvi seznaniti občane in prevzeti politično odgovornost. Glede pomanjkanja sredstev pa
poudarjam, da se pogleda proračunske indekse ministrstev in lokalnih skupnosti, pa boste hitro
ugotovili kje je blišč in kje je beda. Denarja ne deli Bruselj ali Beograd.«
Na KO Gomilsko je bilo poslano tudi anoninmno pismo glede OPPN Cizej, katerega pa se zaradi
prej sprejetega sklepa ni obravnavalo.
Ad 8.
Razno
Pod to točko je bil podan predlog, da bi se povabilo s strani občine ponovno v našo sredino
gospoda Mazej Janija, da obrazloži nastalo situacijo glede žage v Šmatevžu.
Obravnaval se je tudi odgovor DARS-a glede obremenjenosti hrupa na relaciji AC ŠentrupertVransko z naslednjo obrazložitvijo (povzetek): »Rezultati monitoringa kažejo na to, da obstoječa
protihrupna zaščita nudi sorazmerno dobro zaščito na tem območju in obremenitev s hrupom pri
nobenem od objektov na območju naselij Zakl in Gomilsko ne presega predpisanih mejnih ravni.«
Celoten dopis se hrani v arhivu KO Gomilsko.
Zapisal: Nejc Derča
Gomilsko, 16.2.2016
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