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 12. seje KO Gomilsko z dne 17.5.2016 ob 20:00 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: Marjan Mak, Vinko Drča , Boštjan Brišnik, Boštjan Šalamon, Karel
Vovk, Danilo Šturm, Bogdan Mahor .
Ostali prisotni: podžupanja ga. Danica Tajnšek, svetnik g. Aleksander Jelen
Svetnika g. Franci Skok in g. Iztok Derča, Nejc Derča, Robert Natek, Božena Kosu in Bogomir
Andoljšek so se opravičili.
Neopravičeno odsotni: /
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. seje
3. Potrditev 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 prisotnost je bilo ugotovljeno, da je KO Gomilsko sklepčen.
Ad 2.
Zapisnik 11. seje KO Gomilsko je bil potrjen.
Ad 3.
Dnevni red je bil potrjen, brez dodatnih točk.
Ad 4.
Podžupanja ga. Danica Tajnšek je podala odgovore na pobude in vprašanja s prejšnje seje:





da, je Božena Kosu prejela odgovor o možnosti priključitve na kanalizacijo za njeno hišo
ogled poškodb cestišča na območju KO Gomilsko še ni bil izveden. KO predlaga, da se
25.5.2016 ob 14.00 izvede ogled situacije po celotnem območju KO Gomilsko. Ogleda se
udeležijo g. Cimperman ter člani KO Gomilsko.
da, gasilci PGD Gomilsko lahko uporabljajo predprostor pri stranskemu vhodu v dom
krajanov za skladiščenje tekmovalne opreme.
da, je luknja na parkirišču pri pokopališču popravljena. Ugotovilo se je, da jo je popravil
neznani izvajalec in ne občina.
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Ad 5.
Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo podžupanja in
svetniki)
Podžupanja ga. Danica Tajnšek je podala. Informacijo da se bodo dela na primarnem
kanalizacijskem vodu Kaplja vas-Grajska vas pričela v kratkem. Izbran je tudi izvajalec in to je
podjetje Plima.
Pobude KO Gomilsko katere je oddal svetnik g. Franc Skok bodo obravnavane na naslednji seji
občinskega sveta.
Svetnik g. Sandi Jelen apelira, da se čim prej uredi parkirišče pred domom krajanov Gomilsko saj
je v primeru dežja nemogoče parkirati na travi. V prvi fazi je predviden izkop ter nasutje tampona,
zato bi se lahko odvečen material, ki se odvaža iz gradbišča v Malih Braslovčah uporabil za
nasutje tega parkirišča.
g. Vinko Drča seznanja vse prisotne, da je projekt kanalizacije Kaplja vas-Grajska vas izveden
nepopolno, ker ne vključuje kompletne sanacije ob izvedbi jaška ter kompletne preplastitve ceste z
asfaltom 5+3. Na polovične rešitve krajani ne pristajajo in vztrajajo pri popolni realizaciji projekta.
V primeru izkopa ob trasi asfalta, lastniki zemljišč ne dovolijo izkopa, zahtevajo zakoličbo mejnih
znamenj ob cesti in obnovo drenaž. Po predvideni trasi poteka tudi kablovod kabeljske TV podjetja
Telemach.
Člani KO so soglasni, da enake zahteve veljajo za projekt kanalizacije Kaplja vas-Kamenče.
Ad 6.
Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov:
g. Vinko Drča:
 da je potrebno na križišču (Drča Vinko) potrebno zamenjati neustrezen stop znak.
 na mostu pri Novaku (razcep proti Kaplji vasi) mora Telemach ustrezno sanirati stare
začasne neuporabne kable kateri so se uporabljali do končne izvedbe obstoječega voda,
ker se pri čiščenju struge vedno potegnejo iz zemlje.
 krpanje cest je potrebno izvesti na celotnem območju KO Gomilsko.
 potrebno je urediti javne dovoze iz kmetijskih cest na občinske ceste
 potrebno je urediti dovoze iz občinskih cest in javnih poti na regionalno cesto
 potrebno je nasutje bankin in krpanje z asfaltom med regionalno cesto LJ-CE (Saspro)Trnava
 pri košnji trave je potrebno še z ročno kosilnico odstraniti travo okrog prometnih znakov in
postajališč na Rezani.
 izvajati je potrebno celovito škropljenje trave ob pločnikih, tudi čez most Konjščica do hiše
Šrekl
 daje pripombo na prevelik znesek na omrežnino in kanalščino JKP. Občina naj najde način
da se ta prispevek zmanjša.
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 opozarja, da se je težava z vodnimi zajetji pokazala v zadnjih nalivih v katerih se je zemlja
sprala v zbiralnike vode in posledično onesnažila vodni vir zaradi katerega je bilo potrebno
vodo prekuhavati. Sprašuje se kaj bo, ko se bo enkrat vodni vir onesnažil z gnojnico katero
kmetje razvažajo nad območjem teh vodnih virov in jo lahko naliv prav tako spere do
zajetij.

g. Marjan Mak:
 da je potrebno cesto v Šmatevžu čez gozd (od igrišča do avtoceste) sanirati in urediti
klanec po katerem se cesta priključi na prednostno,
 strelovod na domu krajanov je potrebno čim prej sanirati,
 potrebno je popraviti črpališče vode v kurilnici doma krajanov, ker ne deluje. Očistiti je
potrebno tudi sifone, da se zagotovi pretočnost do črpalnega jaška.
 potrebno je sanirati območju prostora pred kotlovnico (zunanji del ob parkirišču), ker ob
vsakem dežju voda vdira v prostor pred kotlovnico.
g. Bogdan Mahor:
 znak (trikotnik) na križišču v Zaklu je potrebno popraviti. Prav tako je potrebno zamenjati
zlomljeni znak Poljče.
 pred mostom v Zaklu se v vsakem dežju naredi velika mlaka na cesti katera ogroža
varnost. Čim prej je potrebno najti in izvesti rešitev za odvodnjavanje iz obmejnega dela
cestišča.
 Sanirati je potrebno cesto Zakl-Topovlje.
g. Sandi Jelen:
Predlaga sestanek županov Braslovč ter Tabora skupaj s člani KO Gomilsko o problematiki vodnih
virov ter zajetij na katero so priključene obe občini.
KO Gomilsko sprejme naslednji sklep:
KO Gomilsko zahteva v najkrajšem možnem času sestanek z obema županoma v zvezi s
problematiko onesnaženja vodnih virov ter posledično razglasitev vodovarstvenega
območja nad zajetji.
Ad 7.
Razno
g. Marjan Mak se zahvaljuje PGD Gomilsko za čiščenje prostora ob kotlovnici v domu krajanov
Gomilsko.
g. Vinko Drča sprašuje kdaj bo dobil vse odgovore od župana, katere mu je zastavil v prejšnjih
sejah KO Gomilsko.
Zapisal: Boštjan Šalamon
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Gomilsko, 20.5.2016
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