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 1. seje KO Gomilsko z dne, 1.3.2019 ob 16:00 uri.
Prisotni člani KO: g. Marjan Mak, g. Janez Jelen, g. Boštjan Brišnik, g. Simon Lončar, g. Vinko Drča, g.
Nejc Derča, ga. Martina Nemec, g. Marko Vasle in g. Matej Ledinšek
Ostali prisotni: g. župan Tomaž Žohar, ga. podžupanja Urška Hozjan, g. podžupan Uroš Zupanc ter
svetnika g. Boštjan Šalamon in g. Jaka Orožim
Opravičeni člani: g. Marko Mejak,
Neopravičeno odsotni: /
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Izvolitev predsednika KO
3. Predstavitev predloga proračuna občine Braslovče za leti 2019 in 2020
4. Razno

Ad 1.
Glede na število prisotnih članov je bilo ugotovljeno, da je KO Gomilsko sklepčen.
Ad 2.
Za predsednika KO Gomilsko je bil soglasno izvoljen g. Marjan Mak, za njegovega namestnika pa g.
Janez Jelen. Zapisnikar je postal g. Nejc Derča.
Ad 3.
Gospod župan Tomaž Žohar je seznanil KO s sledečimi predlogi proračuna za leti 2019 in 2020:
 Celoten proračun je objavljen na spletni strani občine Braslovče,
 v prihodnjih dveh letih ni predvidenega najemanja novih kreditov,
 vse se bo financiralo iz rednih sredstev občine ter pridobljenih evropskih in državnih sredstev za
sofinanciranje,
 odplačevali se bodo le krediti za gasilska vozila,
 finančni viri so razdeljeni glede na potrebe in smiselnost glede na celotno občino,
 v letu 2020 se bodo izvajali realni ter uresničljivi projekti brez posebnosti ter priprava za odkup
zemljišč za izgradnjo mostu ter križišča v Letušu za kar je predvidenih 500.000 EUR,
 proračun so pregledali ter z manjšimi popravki sprejeli vsi potrebni odbori katere zajema
proračun,
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za območje Grajske vasi so predvidena sredstva za:
o izgradnjo kanalizacije od Ramšak-a do zazidljivih parcel Drča na »Gmajni« in spodnji del
»Gmajne oz. Murglje« ki zajema 5 hiš ob potoku Konjščica
za območje Šmatevža so sredstva predvidena za:
o zaključek del na kanalizacijskem vodu ter izgradnjo vodovoda in ostalih potrebnih vodov
kot so telekomunikacija, elektro, meteorne vode ipd. na tem območju ter ureditev asfalta
in bankin v skupni širini 3,2m in asfalt, bankina ter mulda do Mak-a,
o razsvetljava v novem naselju ter širitev cestišča
o predviden je odkup graščine s strani Škotskih investitorjev za lesno predelovalni obrat,
o ureditev parka v sodelovanju z okoliškimi društvi ter krajani,
o odprt bo OPN za lesno predelovalni center ter cesto od Šmatevža do Šentruperta za
potrebe žage, katera bo financirana s strani investitorja ali države,
prioriteta je kanalizacijski vod Grajska vas – Šmatevž kjer je na odseku Gomilsko pri igrišču za
nogomet sprememba, saj bo kanalizacijski vod potekal čez most in ne kot je bilo predvideno
pod potokom Bolska,
32.000 EUR je predvidenih s strani občine kot »občinska subvencija« za kmetijstvo,
pripravljal se bo tudi projekt za izgradnjo prizidka in širitev podružnične šole Gomilsko pri domu
krajanov Gomilsko,
v dogovoru z občino Polzela se pripravlja brezplačen prevoz starejših,
v občino bo pripeljan tudi družinski zdravnik,
urejajo se socialna stanovanja v trgu Braslovč ter posledično izpraznjenje graščine Žolnek,
katera bi šla v prodajo za potrebe manjšega podeželskega hotela ter pridobitev sredstev za
druge namene kot so športni stadion pri OŠ Braslovče,
obnova vodovoda na območju Rezane,
spodbujanje h kupovanju lokalnih pridelkov ter povezovanje lokalnih pridelovalcev in
potrošnikov,
za grad Žolnek je predvideno za prihodnja leta 10.000 EUR za stroške ter manjša dela, v
letošnjem letu pa še dodatnih 15.000EUR za obnovitev poročne kapele,
KO Gomilsko bo po novem razpolagal s 10.500 EUR, ki naj bi bila namenjena ½ za obnovo cest
ter podobno in ½ za javne površine kot so igrišča ter skupni prostori za dobro kraja. Za boljši
izkoristek pa je bilo predlagano, da se sredstva porabijo za material, delo pa se opravi s
pomočjo krajanov ali društev.

Ad 4.
Razno
Pod točko razno je g. Vinko Drča opozoril na sledeče težave:
 obnovo vodovoda od zajetji (Tabor) pa do Prebolda ter na reševanje težav s kmeti v okolici
vodnih zajetji,
 na reševanje poplavne varnosti pri čemer je ponudil pomoč pri projektih,
 ureditev vodovoda do Jakca ter kanalizacijskega voda do Nemca,
 na sanacijo ceste Grajska vas – Kaplja vas.
Na podano, je župan odgovoril sledeče:
 v pripravi je izgradnja novega vodnega zajetja Zaplanina, ki bo pokrival časovno obdobje
gnojenja – kadar zajetje Križnikov mlin ni primern,
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da se lahko v proračun umesti gradbeno dovoljenje ter priprava dokumentacije za izgradnjo
vodovoda ter kanalizacijskega voda v zaselku Selo.

S strani g. Marjana Maka je bil posredovan tudi predlog g. Bogomirja Andoljška glede urejanja
dovozne ceste na Zazidalni načrt Šmatevž in naprej do hiš Pustoslemšek, Andoljšek in Sajovic.
G Andoljšek predlaga sledeče:





Ureditev te dovozne ceste in postavitev nekaj svetilk javne razsvetljave ob cesti vse do
omenjenih hiš.
Dovozna cesta je izven zazidalnega načrta, zato jo je treba vključiti v občinski proračun. Za
letos je bila »obljubljena«, sedaj pa je v osnutku proračuna ni nikjer, niti letos niti naslednje
leto.
Ob cesti je potrebno urediti tudi jarke za odvajanje meteorne vode, ki so sedaj, zaradi
odrivanja zemlje zaradi povečanega prometa, že povsem zasuti. Zaradi tega voda zastaja in
poplavlja kmetijske površine.
Prav tako ni urejen kanal ob cesti proti Pustoslemšku. Ker je kanal odprt, močno deževje
spira zemljo, ki se na ravnini nalaga in se tako kanal v zgornjem delu poglablja v spodnjem
pa se zasipava in zmanjšuje pretočnost meteorne vode. Zaradi spiranja kanala v zgornjem
delu že prihaja do pokanja asfalta, kar se bo z vsako zimo še poslabšalo.

Dogovorjeno je bilo, da bodo seje KO Gomilsko potekale na prvi torek vsake dva meseca.
Naslednja seja je izjemoma predvidena za torek, 26.3.2019 ob 19. uri.

Zapisal: Nejc Derča
Gomilsko, 1.3.2019
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