Občina Braslovče
KO Gomilsko
ZAPISNIK
15. seje KO Gomilsko, ki je bila dne 20. junija 2013 ob 21.00 uri v sejni sobi Doma krajanov
Gomilsko z naslednjim predlogom dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika (predsednica KO)
3. Seznanitev z odgovori g. župana in občinske uprave na podlagi osnutka zapisnika 14. seje
4. Poročilo, oz. seznanitev z ostalimi aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO
Gomilsko in pregled zapisnika 19., 20. In 21. seje OS (poročajo svetniki in župan)
5. Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov (vsi prisotni)
6. Razno
Prisotni: Rančigaj Marija, Kosu Božena, Boži Andoljšek, Filip Beloglavc, Vinko Drča, Karli Orožim,
Branko Đelagič, g. podžupan, Tone Repnik, g. župan, pridružil se je tudi g. Mazej
Odsotni: opravičeno: Derča Iztok, Anton Rančigaj; neopravičeno: Marko Vasle, Simeon Rizmal in
občinski svetnik Jure Vasle
Ad 1.) Predsednica je pozdravila vse navzoče in ugotovi, da je seja sklepčna.
Ad 2.) Predsednica je prebrala zapisnik 14. seje KO, na katera ni bilo pripomb, ugotovi se, da so vsi
sklepi realizirani.
1. sklep: Potrdi se zapisnik 14. seje KO in se objavi na spletu
Ad 3.) Gradivo za razpravo pod to točko je v obliki osnutka zapisnika 14. seje in vmesnih odgovorov
na vprašanja, ki so v celoti kopirana v nadaljevanju (odgovori so v modri in rdeči barvi):
KO Gomilsko

ZAPISNIK

(osnutek, še nepotrjen)

14. seje KO Gomilsko, ki je bila dne 22. aprila 2013 ob 20.30 uri v sejni sobi Doma krajanov Gomilsko
z naslednjim predlogom dnevnega reda:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 13. seje KO (predsednica KO)
2. Poročilo, oz. seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko
(poročajo svetniki in podţupan)
3. Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov (vsi prisotni)
4. Razno: sestanek, sestanek v juniju, sproti se obveščamo in dajemo pobude
Prisotni: Rančigaj Marija, Kosu Boţena, Boţi Andoljšek, Filip Beloglavc, Karli Oroţim, Branko Đelagič,
g. podţupan, Tone Repnik
Odsotni: opravičeno: Derča Iztok, Anton Rančigaj; neopravičeno: Marko Vasle, Simeon Rizmal in
občinska svetnika Vinko Drča in Jure Vasle
Ad 1.) Predsednica je pozdravila vse navzoče. Izrazila je zadovoljstvo ob prisotnosti vsaj enega
občinskega svetnika, da nas je seznanil z vrsto dejanji in okoliščinami, ki se nanašajo na naše
območje.

Predsednica je prebrala zapisnik 13. seje KO, na katera ni bilo pripomb, ugotovi se, da so vsi sklepi
realizirani.
1. Sklep: Potrdi se zapisnik 13. seje KO in se objavi na spletu
Ad 2.)
Predsednica seznani vse prisotne, da je po potrebi v kontaktu s pristojnimi na občini, zadolţenimi za
posamezna vprašanja in mnenja in da glede odgovorov nima pripomb. Moteča je pripomba s strani
občinske uprave, da nismo poslali predlogov za umestitev v proračun občine za leto 2013. To v celoti
zavračamo. Vse se da ustrezno dokumentirati, saj smo pošiljali s priporočeno pošto. Prav gotovo pa je
nesprejemljivo tudi to, da na posamezna vprašanja sploh ni odgovora, npr. javna razsvetljava Rezana
– ranč Mustang, kanalizacija in hidrant v Grajski vasi – Selo, prerazporeditev sredstev, ki so bila
rezervirana za obnovo Doma krajanov iz občinskega proračuna. To ocenjujemo kot sprenevedanje.
Dokopali pa smo se do odgovorov glede namer o kanalizaciji vas Gomilsko in Šmatevţ, tudi preko
vprašanja občinskega svetnika g. Drča Vinka.
Predsednica nadalje seznani prisotne, da je 14.4.2013 naslovila email na občino, v katerem je
posredovala pobudo PGD Gomilsko, da se namesti hidrant na Rezani, pred hišo Tekavc Milivoja in
pobudo g. Antona Urankarja, ki je pripravljen na lastne stroške obnoviti most na Rezani, čez
Konjščice, ob samo minimalnem nadomestilu za les, ki ga ţe ima pripravljenega. Na to ji je ustno
odgovoril g. Cimperman, ki je pojasnil, da se bodo nemudoma začela obnavljati cestišča na relaciji
Gomilsko – Rezana in novi del naselja v Grajski vasi (Murgle).
G. podţupan in g. Beloglavc, občinski svetnik sta nas v okviru te točke seznanila z naslednjim:
- g. podţupan nas je seznanil s prijavo na razpis za Dom krajanov, na katero še ni odgovora.
Dopolnil ga je g. Beloglavc in povedal, da je bilo potrebno vlogo dopolniti
- kanalizacija Grajska vas – Kaplja vas je v fazi priklapljanja
Odgovor: Za kanalizacijo Grajska vas – Kaplja vas je v izdelavi projektna dokumentacija, sledi
postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. (kanalizacija še ni v fazi priklapljanja ker je potrebno
predhodno izgraditi povezovalni kanal)
- pripravljajo se projekti za sistematično ureditev ceste skozi Šmatevţ (prvotni, starejši del)
Odgovor: za ta cestni odsek je naročena geodetska odmera v mesecu juniju 2013 (pičetek del
geometra 10.06.2013), nato sledi izdelava idejne zasnove glede na razpoloţljiva zemljišče za cesto. –
sredstva za izvedbo meritev in izdelavo idejne zasnove so planirana v proračunu 2013
- na Rezani se bo delalo semaforizirano kriţišče, katerega prisotni niso ocenili za zelo potrebnega.
Odgovor: kriţišče in je v lasti in upravljanju drţave Direkcija RS za ceste. Na projektu - ureditvi
kriţišča na regionalni cesti Celje – Ljubljana na Gomilskem (Rezani), ţe nekaj časa potekajo gradbena
dela, ki jih opravlja podjetje Eprojekt d.o.o. s partnerji VOC Celje d.d. in CGP d.d., bodo stala 313.481
evrov, plačala pa jih bo Direkcija Republike Slovenije za ceste. Dela obsegajo opremo kriţišča s
semaforji, površin za pešce in kolesarje, ureditev lokalnih in hišnih priključkov, obnovo voziščne
konstrukcije in postavitev prometne signalizacije in prometne opreme.
V sklopu obnove in ureditve kriţišča sodeluje tudi občina Braslovče saj bodo namestili in uredili nove
avtobusne postaje. Stroški postavitve in nabave dveh novih postaj bo občina financirala iz
proračunskih sredstev v višini 8.700 evrov.
za ureditev piramide na pokopališču se je tik pred nastopom zime 2012 pridobilo soglasje in dela
bi se morala pričeti, g. Cimperman pa je v e-mailu odgovoril, da so glede na izjemno zimo, sedaj
prioritete malce drugačne, obeti so, da bi se z deli začelo pred poletjem
Odgovor: planirana so sanacijska dela na piramidi z delavci reţijskega obrata – čiščenje fug in nato
ponovno zalivanje fug z ustrezno zaščitno maso. Glede na veliko dela RO-ja (košnja trave, nasutje
bankin…) se termin pričetka še malo odmika.
- g. podţupan pove, da je kanalizacija proti Letušu je v fazi priklapljanja
Odgovor: za kanalizacijo za območje Pariţlje – Preserje – Male Braslovče je dokumentacija izdelana,
pridobljeno je gradbeno dovoljenja in izveden javni razpis za izbor izvajalca. Za ta sklop je izbran
izvajalec Kostmann d.o.o. s podizvajalcem Mesner d.o.o. ; Dela se pričnejo po podpisu pogodbe s
sofinancerjem Ministrstvom za okolje.
Za Letuš je projektna dokumentacija (levi in desni breg) v izdelavi (zaključna faza, saj so zbrane skoraj
vse sluţnostne pogodbe.
- g. Beloglavc nas seznani, da se bo v Malih Braslovčah izgradilo kroţišče
- g. podţupan: v Pariţljah se bo izgradila šikana, podobno kot v Kamenčah
Odgovor: podan je predlog na Direkcijo za ceste RS za izvedbo dveh »šikan«, ki bi bile bistveno bolj
poceni kot predvideno kroţišče, ki bi zahtevalo nakup več zemljišča.
-

- g. podţupan: začne se montirat streha na grad, saj je ravno nanesla priloţnost glede lesa
Odgovor: Izvedba strehe na gradu Ţovnek je bila v planu proračun 2013. Z deli se je pričelo po planu
in glede na vremenske razmere bo zaključeno v mesecu juniju. Izvajalec ima v ponudbi zajeto
kompletno streho, celoten material in delo (opeka, les, zaščitni delovni odri..)
- oba vabljena: Okrog sanacije cestišč je na prednostni listi Šmatevţ, nič pa Gomilsko, ker baje ni
bilo nobene pobude. Kot rečeno smo to trditev ovrgli. Materialni dokazi so v zapisniku občinske
seje in oddanih priporočenih pošiljkah in na poziv jih lahko predloţimo
- g. podţupan: širila se bo šola v Braslovčah
Odgovor: V izvajanju je projektna dokumentacija za širitev šola Braslovče (Projektivni biro Velenje). –
plan proračun 2013. Projekt je zaključen potekajo pogovori glede prestavite NN omreţja in nove
transformatorske postaje.
- g. podţupan: zimska sluţba nas bo to sezona stala pribliţno 130.000 €, nas je seznanil g.
podţupan
- g. podţupan: sprejet je bil Odlok o spremembi višine komunalnega prispevka v Šmatevţu
(zniţana). Zadeva je v II. fazi in začelo se bo izvajati
- g. podţupan: prišlo je do spremembe izvajalca gradbenih del na trgovsko – poslovnem objektu v
Braslovčah (prej Pluton) sedaj HTZ
- g. podţupan nas je seznanil, da se ukinjajo izpostave UE Ţalec na občini Tabor, Prebold in
Braslovče (Dopolnilni odgovor: s strani Upravne enote Ţalec je bil na Ministrstvo za javno upravo
posredovan predlog ukinitve krajevnih uradov Braslovče, Tabor in Prebold zaradi premalo
vloţenih in opravljenih zadev- čakamo odgovor)
2. sklep: Ţupanu se pošlje zapisnik te seje in se ga opozori na vse še odprte in nikoli
pojasnjene zadeve in poudari, da se na področju KO Gomilsko tudi ustvarjajo
proračunski prihodki, ki so nesorazmerni z odhodki, namenjeni temu področju za
raznovrstne naloge, ki so v domeni občin, konkretno občine Braslovče.
Ad 3.)
- glede hidranta pri Tekavcu je pobudo PGD Gomilsko podal tudi Karli Oroţim. Ozadje hidranta
gre v tej smeri, da je PGD Gomilsko dalo v preteklih letih nek hidrant v posodo občini (g. Šoštarič)
Odgovor: Nobenega hidranta ni bilo danega v posojo občini Braslovče !!!!!!! in sedaj bi
pričakovali, da se to uredi, saj je zadeva zelo pereča in vnaša nemir med krajane. G. Cimperman
je po emailu pojasnil, da je od direktorja občinske uprave dobil informacijo, da bo postavitev
hidranta pri Tekavc moţna takrat, ko se bo ali obnavljal vodovod, ali pa izvajal kakšen drugi
gradbeni poseg. Za postavitev bi se naj pridobila ponudba, na podlagi nje pa se bo načrtovalo
naprej. Sprašujemo se, če je to res vse potrebno, saj so prisotni bili mnenja, da je ţe vse
pripravljeno in da je potrebno hidrant samo postaviti. Če pa je temu res tako, pa se ravno sedaj
izvajajo dela za opremo kriţišča in pozivamo občino, da razišče moţnosti okrog tega. Mi pa smo
seznanjeni, da so cevi ţe pripravljene in da se rabi samo hidrant, ne pa celoten postopek.
Odgovor: Hidranti se gradijo tam, kje gre za obnovo vodovoda- za dodatne hidrante je potrebno
pridobiti ponudbo za montaţo in postavitev ter VIR. Ureditev kriţišča, ki se izvaja trenutno nima
nobene veze z vodovodom – plačnik ureditve kriţišča je DRC RS.
-

-

-

v okviru vprašanja in pobud krajanov glede kriţišča na Rezani je predsednica odprla
problematiko višine pločnikov, na katero bi bilo potrebno biti previden pri tehničnem pregledu,
oz. ţe prej, na kar pa naj pristojne naslove, opozori občina. Višina le-teh absolutno ne ustreza in
moti udeleţence v cestnem prometu (kolesarji, sprehajalci)
ker so prisotni ţeleli več podatkov glede kupca ţage (da bi prišel tudi na sejo KO) v Šmatevţu in
njegovih namenov, saj bo vendarle »vstopil« na naše področje, kar bo imelo, vsaj upamo,
pozitivne učinke. Oba vabljena sta povedala, da je kupec g. Mazej iz Zgornje Savinjske doline in
da ima namen odpreti okrog 30 delovnih mest, pri čemer mu je občina pripravljena maksimalno
stati ob strani. G. Beloglavc je pojasnil, da je z njim govoril čisto neuradno, da si intenzivno
prizadeva, da bi se uredila cesta do cerkve in da mora umestiti in razčistiti še kar nekaj stvari
okrog tega, kako vse skupaj zastaviti, saj si je določene stvari okrog obstoječega stanje drugače
predstavljal. Občina naj ima pobudo, da ko po situacija tako daleč, skliče sestanek z
lastnikom in KO.
zaradi problematike uničenih cest in bankin ter nelogičnega kopanja zaradi plinovoda, se
dogovirmo, da se pred izgradnjo posnamejo vse ceste in da se vse saniral in povrne v prvotno
stanje. Pereč je prekop pri Korent v Šmatevţu pred nadvozom, potrebne so odškodnine, saj je

-

napaka v projektu. Razprava je šla v tej smeri, da občina organizira skupino, ki gre po naši KS
in oceni stanje in zahteva povrnitev škode
V okviru seznanitve s strani g. podţupana, da se bo začela montirati streha na gradu Ţovnek, se
je odprla ostra razprava glede porabe sredstev za grad Ţovnek. Preglednica je priloga k zadnji seji
OS kot odgovor na svetniško vprašanje g. Vinka Drča. Prisotni ţelijo, da se jim preglednica
posreduje, čemer se je zavezala predsednica KO.

Odgovor: Aktivnosti pri obnavljanju gradu Ţovnek so se začele ţe leta 1993, ko je bil zemljiško
lastniško grad last Občine Ţalec. Do leta 1996 so bile urejene nekatere upravne zadeve, kot so
proglasitev za kulturni spomenik leta 1993, po sklepu Občinskega sveta Občine Ţalec predaja gradu v
upravljanje KZD Ţovnek Braslovče aprila leta 1996 in pridobitev gradbenega dovoljenja leta 1996.
Leta 1996 so se začela obnovitvena dela pri vhodnem stolpu (Podjetje Pluton) in se v enem mesecu
zaradi porušitve tega objekta tudi predčasno zaključila.
Leta 1999 je nova Občina Braslovče v delitveni bilanci dobila tudi grad Ţovnek. Obseţnejša dela pa
so se nadaljevala šele leta 2000, ko so začeli z deli pri obnovi leta 1996 porušenega vhodnega stolpa.
Zaradi statike je bilo treba predhodno obnoviti obzidje desno od stolpa in zunanje obzidje. V nekaterih
delih je bilo obzidje obnovljeno od temeljev. Dela pri tem so trajala do leta 2003, ker je primanjkovala
finančnih sredstev. Vhodni stolp je dobil novo podobo. Prejšnjega, ki je bil renesančno oblikovan, je
zamenjal nov gotski, kakršen je bil prvotno. V tem času je bil narejen tudi nov most.
V naslednjih letih so bili opravljeni posegi pri utrjevanju zidov stanovanjskega dela gradu. Dela so
imela za cilj utrditev zidov v taki meri, da se škoda ne bi večala.
Leta 2011 so bila opravljena obseţna vzdrţevalna dela pri notranjem obzidja, saj je grozilo, da bi v
vzhodnem delu prišlo do porušitve zidov. Poleg škode na samem objektu, bi porušitev ogrozila okolico
in tam naredila škodo, predvsem pa bi bili v veliki nevarnosti lastniki zemljišč, pohodniki, turisti…
Opravljena je bila sanacija poškodb, utrjevanje zidov in »fugiranje« celotnega vzhodnega in juţnega
dela obzidja.
Intenzivna dela so se nadaljevala tudi leta 2012, ko je bil pozidan obrambni stolp do višine, ki je
potrebna za montaţo ostrešja strehe.
Vsa leta so se zelo aktivno v obnavljanje vključevali tudi člani Kulturno zgodovinskega društva Ţovnek
Braslovče. Delo je omejeno na čiščenje terena ali objektov do temeljev (tudi tam, kjer so podjetja
kasneje zidala), zidarska dela v zahtevno manjših obsegih ( obzidja v predgradju, deli obrambnega
stolpa, deli znotraj gradu, tudi temelji za most), napeljava električnega toka v celoti s sredstvi društva
in delno Ministrstva za kulturo (op.: Občina Braslovče ni prispevala ničesar), v skupni vrednosti
projekta 4.311.302 SIT oziroma 17.991 EUR brez prostovoljnega dela in daril (izkopi, zasipavanje,
drogovi, priklop). Člani društva in drugi so do sedaj opravili 14.068 ur prostovoljnega dela z
upoštevanjem restavratorskih standardov, kar znese okoli 253.200 EUR. Člani so prepričani, da je s
tem njihov prispevek pri obnovi občinskega nepremičnega premoţenja največji izmed vseh ostalih
društev v občini.
Vsa dela pri obnavljanju gradu in vsi posegi morajo imeti soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine. Zavod pripravlja smernice obnovitvenih del in kontrolira izvajanje del, da ta ne odstopajo od
kulturno varstvenih smernic. To se nanaša tako na tista dela, ki jih opravljajo gradbena podjetja, kot
tudi tista jih opravljajo člani KZD Ţovnek. O delih ZVKD ne daje poročil. Neupoštevanje smernic ima
za posledico prijavo Inšpektoratu na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.
Na ţalost moramo priznati še nekaj! Smo edina občina daleč naokoli, ki ne premore niti enega
prostora, kaj šele muzeja, ki bi izkazoval zgodovino ali sedanjost ter s tem identiteto in prepoznavnost
občine ! Zato smo dolţni, sicer z veliko zamudo, to čim prej storiti in grajski stolp v celoti izkoristiti za
stalen ogled ţovneško- braslovške zgodovine, omogočiti obiskovalcem stalen panoramski ogled po

Savinjski dolini ter zagotoviti avtentično gostinsko ponudbo. V to nas »silijo« iz dneva v dan številnejši
tuji in na veliko veselje tudi domači obiskovalci. To pa smo predvsem dolţni promovirati tisti, ki smo
najbolj vpeti v občinsko dogajanje.
-

-

-

-

-

-

G. Beloglavc je opozoril na to, da je zahteval umik točke iz dnevnega reda 20. seje OS
(17.4.2013), ki se nanaša na Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. Problem je v novem točkovanju in
v tem, da je vedno več prijav kot pa je dejansko potem povpraševanja. Še bolj pa je sporno to, da
tega predhodno ni obravnaval pristojen Odbor
KO Gomilsko, natančneje g. Andoljšek, je bil dokaj aktiven glede neustrezne kanalizacije v novem
delu naselje v Šmatevţu. Z gradivom je seznanil tudi ustrezne občinske sluţbe o resnosti
situacije. Prisotni so izraţali veliko nezadovoljstva glede tega, da so vsi, še preden so zasadili
prve lopat, poravnali relativno zelo visok prispevek, rezultatov pa ni temu primernih. Seveda ne
moremo reči, da se ni nič naredilo, ampak vse skupaj ne zadošča izpolnjevanju minimalnih
kriterijev. Ironija je še večja tudi zaradi tega, ker se sem priseljuje ljudje, ki tu vidijo veliko
prednosti glede lege in narave, zataji pa tisto osnovno kar je med drugih prav tako naloga občine.
Istočasno se naj enkrat dokončno uredi tudi odprte zadeve v primeru Darinke Čuk. V razpravi je
bilo sprejeto stališče, da se skliče vse tiste v Šmatevţu, ki jih ta problem zadeva in da se
najde dokončna pot za rešitev celotne zadeve, ne pa da vsak posameznik domnevno hodi
na občino urejat stvari mimo ostalih zainteresiranih. Pobuda se s strani KO naslovi na
ţupana.
Odgovor: Komunalna oprema I. faza za območje ZN Šmatevţ je zgrajena skladno s projektno
dokumentacijo in pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Prav tako je pridobljeno Uporabno
dovoljenje za zgrajeno komunalno opremo. Kanalizacija, vključno z malo čistilno napravo (MČN)
je predana v upravljanje upravljavcu JKP Ţalec, ki zanjo redno skrbi.
Sedaj je v izdelavi projektna dokumentacija za II. fazo komunalne opreme (ker prej ni bilo soglasja
vseh lastnikov zemljišč za izgradnjo kanalizacije. Govorice o nezadovoljevanju minimalnih
kriterijev so zelo neresne in zavajujoče saj je vsa predvidena komunalna oprema zgrajena in
predana.
predsednica je prenesla vprašanje glede potrebnih pojasnil kako je s pošto na Gomilskem in če
obstaja kakšna nevarnost, da bi se v celoti zaprla. Istočasno je razprava tekla tudi v tej smeri, da
bi se naj delovalo po zgledu občine Tabor, ki je sama usposobila kader, da imajo občani moţnost
koristiti storitve tako rekoč doma. Odločili smo se, da za enkrat ne bomo s strani KO nič
poizvedovali na Pošto Slovenije, saj tudi ni v naši, temveč v občinski pristojnosti. Apelirali pa smo
na g. podţupana, da nas z vsem seznanjajo, če bi se karkoli spremenilo. Razprava je šla v tej
smeri, za kar pa nimamo trdnih podlag, da se ne uporablja več štampiljka »Pošta Gomilsko«.
Izpostavljena je bila tudi problematika menjave dokumentov. Menimo, da do tega ne bi smelo priti
in da če je kakršna koli tendenca v tej smeri, da se nas s tem seznani
ga. Boţena Kosu izpostavi vprašanje, če so kakršnekoli moţnosti za samostojno čistilno
napravo. Odgovor s strani g. Beloglavca je bil, da vsaj trenutno ne. Samo v primeru, če ni moţno
priklopa na javno čistilno napravo
pobuda glede obnove mostu na Rezani: g. podţupanu se pojasni okoliščine in lokacija, si bo
ogledal in dal mnenje
velik problem so neurejene nabreţine. Še posebej ob Bolski na relaciji od Ţerovnika, do
Gomilskega in ob Trnavci. Razprava je šla v tej smeri, da bi se komu podelili koncesijo, oz.
povprašalo na občino Prebold, g. Škrabarja, kako so oni to uredili. V tem času smo po naključju
navezali stik z g. Verdev Damjanom iz Pongraca, ki se ukvarja s tem. Ima tudi vrsto izkušenj, rabi
samo dovoljenje občine, oz. lastnikov, pa uredi to brezplačno, v zameno za posekan material.
Občina naj se čimprej opredeli glede tega in nam sporoči.
g. ţupana se prosi za pojasnila na še neodgovorjena vprašanja

3. sklep:
a) pojasnila na še neodgovorjena vprašanja: javna razsvetljava Rezana – Mustang,
kanalizacija Selo v Grajski vasi,
Odgovor: Izvedba JR na odseku KD Gomilsko - Rezana je v planu 2013. Lani je bil narejen prvi del
na odseku Grajska vas – Rezana.
Odgovor: Za drugi del kanalizacije Grajska vas – Gomilsko – Šmatevţ se dela idejna zasnova.
(opravljen je bil tudi ţe s projektantom ogled predvidene trase, kjer bi naj potekal kanal)

b) pojasnila, oz. pristop k reševanju perečih tem, ki so v razpravi natisnjeno krepko in
podčrtano. To so namreč področja, ki jih je potrebno urediti in na katere pričakujemo
ustrezne odgovore in pojasnila
Ad 4.)
Pod to točko smo se dogovorili o pobudi g. ţupanu, da organizira sestanek z vsemi predsedniki KO.
V mesecu juniju imamo še en sestanek, sproti pa se obveščamo o kakšni temi.
4. sklep: predsednico se zadolţi, da posreduje g. ţupanu pobudo za sklic sestanka
vseh predsednikov KO v občini.
Seja je bila zaključena ob 22.45 uri.
Zapisala:
Marija Rančigaj

Predsednica KO:
Marija Rančigaj

Ad 4.)
Na internetnih straneh so objavljeni zapisniki vsej sej OS in so tako na razpolago tudi krajanom na
območju KO Gomilsko. Na to temo smo razpravljali v nadaljevanju pod
Ad 5. in 6.)
Pridružil se nam je g. Mazej, je prisotne seznanil, da je vložil vse potrebno za pridobitev nepovradnih
sredstev v višini 2,5 mio € za zagon proizvodnje na območju žage v Šmatevžu in da si rezultate
razpisa obeta do septembra. V sklopu tega je med drugim poročal:
- opravljeni sta bili za dve izmeri cest, tako proti cerkvi kot proti Đelagi
- predvideva cca 40 delovnih mest
- v načrtu je rekonstrukcija lepilne linije, žage, hala za montažo
- partnerstvo z Nemci
- kotlovnica za sušenje
- veliko aktivnosti v zvezi s stečajnim postopkom in plombami na premoženju
-OPPN
- v okviru razvojnega program je tudi ureditev parka
- pridobiti mnenje za izvoz iz avtoceste v Šmatevžu
- kapaciteta 100.000 m3
V nadaljevanju smo se dogovorili, oz. odprli nerešene zadeve, o katerih bomo razpravljali tudi na
naslednji seji:
- dokončno reševanje problema na zemljišču ga. Čuk Darinke
- podpiramo aktivnosti in namene g. Mazeja in se kot lokalna skupnost tudi ustrezno odzivamo
- da se ustanovi iniciativni odbor za reševanje problemov okrog kanalizacije v Šmatevžu, da ne hodi
vsak posebej na občino in se dogovarja nekaj, kar morda sploh za nekoga drugega ni sprejemljivo
- izpostavi se problem neenotnosti komunalnega prispevka in sprejem tovrstne zakonodaje (Šmatevž)
- kanal od Topovškovega marofa do Konjščice
- vodno zajetje Križnikov mlin
- razprava o POŠ Gomilsko (g. Beloglavc in g. Drča)
- dopis KO in TD naslovljen na krajane, da kar se da skrbijo za okolje
- Grajska vas je predlagana za najlepše vaško jedro
- TD (Boža) povabi na srečanje na Mežnarjevi domačiji ob državnem prazniku – dnevu državnosti
2. sklep: Pregledajo se vse zgornje aktivnosti in po potrditvi zapisnika se gre v realizacijo.
Sejo je predčasno zaradi drugih obveznosti zapustil župan. Zaključek pa je bil ob 22.15.
Zapisala: Marija Rančigaj
Gomilsko, 4.10.2013

Predsednica KO: Marija Rančigaj

