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 15. seje KO Gomilsko z dne 15.11.2016 ob 20:00 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: Marjan Mak, Bogomir Andoljšek, Božena Kosu, Karel Vovk, Boštjan
Šalamon, Boštjan Brišnik, Vinko Drča, Nejc Derča.
Ostali prisotni: podžupanja ga. Danica Tajnšek, svetnik Franc Skok, svetnik g. Aleksander Jelen in
Aleš Blatnik
Opravičeno odsotni: Robert Natek, Danilo Šturm, Jure Vasle
Neopravičeno odsotni: /
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnikov 13. In 14. redne seje KO Gomilsko
3. Potrditev predlaganega 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.
Zapisnika 13. In 14. seje KO Gomilsko sta bila potrjena
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 se bodo talne označbe pri bistroju Gomlanka, če bodo primerne temperature narisale v
roku enega tedna,
Da se dela izkop za parkirišče pri domu krajanov,
Da je bil zabojnik za odpadke pri pokopališču na Gomilskem prestavljen na dogovorjeno
mesto,
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g. Boštjan Šalamonu:
 Da se bodo ceste kjer ne bo potekal kanalizacijski vod sanirale v prihodnjem letu,
 Rege in luknje na območju KO Gomilsko so se delno že sanirale in
 Da je DARS saniral poškodovane ograje na nadvozu čez AC,
g. Sandi Jelenu:
 Da odgovora glede sanacije pri Klančnikovih v Grajski vasi še ni,
g. Bogdanu Mahorju:
 Da se bo izvedla sanacija mostu čez Trnavco,
 Mlaka pri Završnikovih se bo sanirala spomladi v kolikor bodo našli primerno rešitev,
 Ter da bo v dogovoru s prebivalci Zakla določeno mesto za izgradnjo eko otoka.
Ad 5.
Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo podžupanja in
svetniki)
g. Sandi Jelen je podal seznanitve da:
 je bil sprejet rebalans proračuna,
 ter da je bil na seji OS Braslovče sprejet OPPN za Gomilsko – Cizej Sašota
g. Vinko Drča je podal pripombo na drugo točko in predlaga, da Občina Braslovče aktivno pristopi
k pridobivanju dovoljenj in služnosti za izgradnjo dovozne ceste od Kališkovega mostu do platoja
podjetja Cizej in obiralnega stroja SS Gomilsko. S tem bi se lahko tudi izboljšala poplavna varnost
objektov na tej relaciji.
Ad 6.
Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov:
g. Marjan Mak se resno sprašuje o smiselnosti sestankov KO Gomilsko saj se določeni predlogi
jemljejo skrajno neresno, ali pa se jih načrtno zaničuje.
g. Franci Skok je podal pobudo, da se izvede sestanek z lastniki zemljišč po katerih je predvidena
trasa za kanalizacijski vod, saj lastniki čakajo na sestanek da se jim predstavi končna trasa ter da
potrdijo soglasja za izdelavo kanalizacijskega voda,
g. Bogomir Andoljšek pa je podal predlog za ureditev odvodnjavanja v novem naselju v Šmatevžu,
ki je zastalo zaradi umika soglasja za izdelavo zaradi nasprotnih interesov občine ter krajanov,
g. Vinko Drča pa je podal sledeče predloge:
 da se organizira zbor krajanov katerega bi se udeležila tudi g. Branimir Strojanšek in g.
Milan Šoštarič kjer bi se predstavila argumentirana dejstva o delovanju ter izvajanju del na
območju KO Gomilsko
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da bi bilo potrebno v prihodnosti izvesti pogovor s g. Hočevar Janezom o možnosti odkupa
Hočevarjeve domačije na Gomilskem, saj bi z odkupom lahko občina uredila celostno
podobo Gomilskega ter izgradila vaško jedro med Gasilskim domom, šolo in pokopališčem,
da je potrebno zgraditi prelivno pregrado na potoku Reka v Grajski vasi pri Šketovih saj se
je cestišče posedlo že za 48cm,
da se zamenja dotrajan stop znak na križišču v Grajski vasi pri Vinku Drča,
da ko se izvaja košnja po krajih znotraj občine, da je potrebno pokositi tudi 1m okoli glavnih
znakov za določen kraj,
da je potrebno očistiti s trnjem obraščeno tablo o financiranju in izgradnji vodovoda v
Grajski vasi pod bregom,
da je potrebno popraviti usmerjevalne table pri Strožarjevih kjer je zoženje cestišča saj se je
nekdo rahlo zaletel vanjo,
kdaj bo možen priklop na kanalizacijski vod v Grajski vasi in kaj se bo urejalo v sklopu
izgradnje kanalizacijskega voda na trasi Sorčan – Šlander,
prosi za predstavitev s strani občine kaj se dogaja s projekti reševanja poplavne varnosti ter
izgradnjo suhih zadrževalnikov na območju KO Gomilsko,
kdaj se bo izvedla sanacija vodovodnega zajetja pri Križnikovem mlinu?

Ad 7.
Razno
g. Boštjan Šalamon je podal sledeč predlog glede izgradnje parkirišča pred Domom krajanov
Gomilsko. Predlog je bil podprt tudi s strani članov KO Gomilsko.
1. Predlagamo, da se na vzhodni strani odstrani 3m zeleni pas na katerem so posadili lipe in
se nasuje tampon do obstoječega robnika kateri sedaj ločuje cesto od zelenice. V tem pasu
povečamo parkirno površino ter pripravimo koridor za kasnejšo izdelavo pločnika ter uvoza
na parkirišče. Ta zelena površina je po našem mnenju nefunkcionalna če pomislimo, da bo
kasneje v tej širini 3m potekal pločnik- potem ostane samo še slaba 2m zelenice. V tem
pasu so posajene tudi lipe (odmik od ceste slaba 2m) katere bodo sčasoma povzročale
same težave. Najprej bo zaradi krošenj zmanjšana vidljivost na cesto. Koreninski sistem bo
sčasoma začel rasti v parkirišče ter v obstoječo cesto, listje bo odpadalo po cestiščuzamašitev odvodnih jaškov, sčasoma, ko se bodo razrasle krošnje bodo veje ob sneženju
upogibale na cestišče-oviranje prometa. V prilogi pošiljam sliko posajenih lip. Prav tako se
premakne oglasna deska ter tabla občine Braslovče na zelenico ob droge za zastave, ker
sedaj bistveno zmanjšujeta preglednost pri vključevanju na cesto (priloga pogled na cesto).
2. Na severni strani se prav tako odstrani 2m zelenega pasu in se parkirišče poveča čisto do
meje
3. Na zahodni strani se poravna rob z obstoječim robnikom na zahodni strani (ostane cca 1m
zelenice).
4. V drugi fazi se preplasti celotno parkirišče z asfaltom ter izdela pločnik (ob pločniku javna
razsvetljava)med cesto ter parkiriščem kateri fizično loči parkirišče od cestišča. Po našem
mnenju je nesmiselno razmišljati o tlakovani površini oz. o kombinaciji asfalta ter tlakovcev
zaradi več razlogov. Tlakovci se bodo med oranjem snega poškodovali in tudi cena
položenega tlakovca na m2 je višja kot položen kvadrat asfalta. To parkirišče se izdela v
enakem nivoju kot je sedaj obstoječa cesta okoli DK seveda s primernimi nakloni za
Zapisnik KO Gomilsko
Stran

3

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

odvodnjavanje meteornih vod. Sprojektirati je potrebno tudi lokacijo novih jaškov za
meteorne vode glede na novo površino parkirišča ker obstoječi ne bodo zadostovali
pridobljeni površini. S tem se pridobi tudi uporabna površina v času, ko ni prireditev v DK.
Ker se dela na terenu že izvajajo prosimo za ažurno posodobitev našega predloga. Trenutno je
potrebno samo povečati obseg izkopa ter zagotoviti nekaj dodatnih kamionov tampona kar pa ne
povzroča bistvenega povišanja stroškov v prvi fazi izdelave parkirišča.

Zapisal: Nejc Derča
Gomilsko, 19.11.2016
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