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Datum : 13.1.2015
ZAPISNIK
1. redne seje Krajevnega odbora Gomilsko, ki je bila dne 13.1.2015 ob 19.00 uri v
sejni sobi doma krajanov Gomilsko.
Prisotni člani krajevnega odbora : Boštjan Šalamon, Nejc Derča, Karel Vovk,
Danilo Šturm, Boštjan Brišnik, Božena Kosu, Bogdan Mahor, Vinko Drča, Bogomir
Andoljšek, Robert Natek
Odsotni člani krajevnega odbora : Marjan Mak
Ostali prisotni : Župan Branimir Strojanšek, podžupanja Danica Tajnšek, direktor
občinske uprave Milan Šoštarič, Verica Kamin, Jure Vasle, Aleksander Jelen, Franc
Skok, Iztok Derča, Boštjan Kragl
Dnevni red :
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Izvolitev predsednika krajevnega odbora
3. Predstavitev predloga proračuna občine Braslovče za leto 2015
Ad 1
Ugotavlja se, da je prisotnih 10 članov Krajevnega odbora in da je odbor sklepčen.
Andrej Šram, ki je bil predlagan za člana KO Gomilsko, je podal pismeno odstopno
izjavo, da odstopa od članstva v KO, saj ni dal soglasja za imenovanje in je zapustil
sejo.
Župan je dejal, da so bili v prejšnjem mandatu sklicani zbori občanov, kjer so se
predlagali člani KO, po spremembi statuta v letu 2012, pa člane KO imenuje na
predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, občinski svet izmed
prebivalcev posamezne krajevne skupnosti. Tako so na podlagi poziva občine
prihajali predlogi za člane posameznih KO, ki jih je nato Občinski svet na svoji seji
dne 19.11.2014 tudi imenoval.
Odstopna izjava Andreja Šrama se sprejme, tako sedaj KO Gomilsko šteje 11 članov.
Ad 2
Župan Branimir Strojanšek je predlagal, da člani KO izberejo predsednika in
podpredsednika KO. Izoblikoval se je predlog, da je predsednik KO Gomilsko : Mak
Marjan (ki je podal pismeno soglasje h kandidaturi za predsednika KO, kljub temu da
je danes odsoten), podpredsednik pa Boštjan Šalamon.
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Ad 3
Župan je dejal, da bo podžupanja prisotna na sejah krajevnih odborov in bo vez med
KO in občino. Od članov KO se pričakuje aktivno in odgovorno sodelovanje.
Nato je župan na kratko predstavil predlog proračuna za leto 2015. Povedal je, da je
bilo težko sestaviti predlog proračuna, saj so nekateri viri še neznani in se ne ve,
koliko denarja bo na razpolago občinam za njihovo delovanje. Najprej je treba
zagotoviti sredstva za zakonske obveznosti občine, nadaljuje se izgradnja
kanalizacije na območju občine, iščemo tudi državna in evropska sredstva s pomočjo
RAS in ministrstev, razmišlja se o ustanovitvi posebnega odbora (4 -5 članov), ki bi
skrbel za črpanje evropskih sredstev do leta 2020.
V razpravi je Boštjan Šalamon vprašal glede NRP – kanalizacije Grajska vas –
Gomilsko – Šmatevž, kjer je predvidenih 6500 EUR za načrt PGD. Milan Šoštarič je
dejal, da se kanalizacija izvaja po aglomeracijah glede na število prebivalcev. Idejna
študija je narejena, vendar ni dokončna. Pripravlja se gradbeno dovoljenje za kanal
Grajska vas – Kaplja vas. Boštjan Šalamon je predlagal, da se naredi še projekt za
sekundarni vod za celotno naselje Gomilsko.
Franc Skok je dejal, da bodimo realni, saj sredstev ni na razpolago dovolj, da bi
zadostili potrebam vseh krajanov, pričakuje pa uravnotežen razvoj celotne občine.
Vinko Drča je sodeloval že pri MLC, izgradnji kanalizacije, obnovi mostov in cest itd.,
zato ve, da dokler ne bomo prišli s svojo idejo v državne projekte (bodisi sami ali
preko RAS), ne bomo uspeli pri ničemer. Občina mora pospešeno graditi
kanalizacijo. Državni razpisi za poplavno varnost so bili že objavljeni, mi pa smo
izpadli. Franc Skok je prav tako predlagal, da se v proračun uvrsti tudi gradnja
sekundarnega kanala Gomilsko.
Enako stališče je zavzel Bogomir Andoljšek, ki je še predlagal, da se za krajevne
odbore pripravi proračun na treh straneh. Lahko se pogovarjamo le o 15 %
razpoložljivih proračunskih sredstvih, ki jih občina nameni za razne investicije. Kaj bo
prioriteta v občini ? Meni, da je najemanje dodatnih kreditov zelo rizično in se s tem
ne strinja. Pozdravlja predvideno prodajo nepremičnin, ki so last občine in poziva
člane KO, da tudi sami poiščejo primerna zemljišča za prodajo.
Aleksander Jelen pogreša v proračunu, da ni nič sredstev namenjenih za črpanje
evropskih sredstev. Bogomir Andoljšek pa je odgovoril, da vnaprej planirati določena
sredstva je prehrabro, saj ne vemo ali bomo uspeli na razpisih ali ne.
Vinko Drča je dejal, da obstajajo določeni programi (Life) in projekti za urejanje voda
in gradnjo kanalizacije na nacionalni ravni, vendar se RAS na te projekte ne odziva.
Predlaga, da se vzame kredit za izgradnjo kanalizacije na odseku Kaplja vas –
Kamenče. Pogreša skupen nastop 6 županov SSD, ki bi lahko nekaj dosegli na ravni
države, kot so to storili v Podravju in Posavju, pri nas pa tega skupnega povezovanja
ni čutiti.
Po razpravi je bil sprejet
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SKLEP 1 : V proračunu za leto 2015 je treba zagotoviti sredstva za izdelavo
projektne dokumentacije za primarni in sekundarni vod in okvirni terminski
načrt kanalizacije za območje Kaplja vas - Gomilsko – Šmatevž – Kamenče.
Glasovanje : Prisotno 10 članov KO : ZA je glasovalo 10 in PROTI 0 članov KO
Sklep 2 : V naslednjih 4 letih je potrebno zagotoviti letno 500.000 EUR za
izgradnjo kanalizacije za območje Kaplja vas – Kamenče.
Glasovanje : Prisotno 10 članov KO : ZA je glasovalo 10 in PROTI 0 članov KO
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

Zapisala :
Verica Kamin

Branimir Strojanšek
župan
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