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 16. seje KO Gomilsko z dne 10.1.2017 ob 19:07 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: ga. Božena Kosu, g. Karel Vovk, g. Boštjan Šalamon, g. Boštjan
Brišnik, g. Nejc Derča, g. Bogdan Mahor, g. Marjan Mak
Ostali prisotni: podžupanja ga. Danica Tajnšek, svetnik g. Aleksander Jelen in svetnik g. Franci
Skok
Opravičeno odsotni: g. Bogomir Andoljšek, g. Robert Natek, g. Vinko Drča, g. Danilo Šturm,
g. Iztok Derča, g. Jure Vasle
Neopravičeno odsotni: /
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 15. redne seje KO
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.
Zapisnik 15. 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:
g. Mak Marjanu da, naj kljub težkim časom vztraja z vodenjem KO Gomilsko in prav tako naproša
vse člane KO, da ostanejo aktivni saj so vendarle uspešni,
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g. Skok Franciju, da je bil sestanek glede poteka kanalizacijskega voda skozi Gomilsko izveden pri
gospodu Milanu Šoštariču kjer je bila prisotna tudi arhitektka s katero so bile odpravljene vse
polemike glede trase,
g. Bogomirju Andoljšku, da se je zaradi vpliva neznane osebe na gospe Grah umaknilo soglasje za
izgradnjo iz njihove strani, to težavo pa bo rešil gospod Branko Cimperman osebno v
spomladanskem času,
g. Vinku Drča:
 da zbor krajanov ni potreben,
 da pogovor z gospodom Hočevar Janezom ni primeren,
 v letu 2017 bo zgrajena prelivna pregrada pri kmetiji Šket v Grajski vasi,
 da bosta sanirana znaka pri Strožerju in pri Vinku Drča,
 da se košnja res izvaja površno in da bodo to odpravili v tem letu,
 kanalizacijski vod v grajski vasi se začne graditi takoj, ko bo to dopuščalo vreme, prvi
priklopi naj bi bili mogoči že v mesecu Maju 2017,
 za odgovore glede zadrževalnika, naj se obrne osebno na občino,
in g. Šalamon Boštjanu, da načrt glede ureditve parkirišča pri domu krajanov Gomilsko ostaja do
nadaljnjega nespremenjen.
Ad 5.
Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo podžupanja in
svetniki)
ga. Danica Tajnšek je seznanila KO Gomilsko s sledečim:
 v letu 2017 se bo urejala cesta skozi naselje Šmatevž (od Dželagiča do Cizeja ter do
Graščine)
 prav tako se bo v letu 2017 uredila fasada na domu Krajanov Gomilsko in
 do Aprila bodo pripravljene tri opcije za rešitev prostorske stiske v podružnični OŠ
Gomilsko.
Ad 6.
Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov:
g. Marjan Mak je podal sledečo pobudo:
 da se poišče idejni načrt izpred nekaj let, o dozidavi doma krajanov Gomilsko za potrebe
širitve šole in se pregleda ali je zadeva uporabna kot rešitev za trenutno prostorsko stisko,
ter dal v obravnavo sledeče:
 ko se bo urejala cesta skozi vas Šmatevž, naj se asfaltira tudi dovoz do hiš Rančigaj in Mak
(cesta je že sedaj občinska),
 prošnjo gospe Rančigaj Marije, da bi se obravnaval njen dopis katerega je poslala na
občino,
o sklep KO Gomilsko je, da morajo zadevo najprej obravnavati na občini Braslovče,
 prošnjo ga. Nevenke Novak, da bi se v domu krajanov Gomilsko poiskal prostor v katerem
bi lahko deloval njen zavod,
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o sklep KO Gomilsko in ga.Tanjšek Danice je, da se mora najprej rešiti prostorska
stiska v podružnični šoli Gomilsko nato pa se bo obravnavala prošnja o iskanju
prostorov za zavod,
in pobudo g. Iztoka Derča o odstranitvi Lip na zahodni strani cerkve v Grajski vasi
o sklep KO Gomilsko je bil, da se bo zadeva obravnavala ob prisotnosti g. Iztoka
Derča in g. Vinka Drča,

g. Šalamon Boštjan je podal pobudo, da se v ekološki otok Gomilsko nazaj pripelje kontejner za
embalažo, saj se od odstranitve naprej odpadki ponovno odlagajo ob strugo reke Bolske,
in KO Gomilsko je podal pripombo glede čiščenja snega na pločnikih, saj je bil pločnik iz strani
Kamenč proti Gomilskem sneg očiščen le do table Šmatevž, od tam naprej pa ne.
Ad 7.
Razno
/

Zapisal: Nejc Derča
Gomilsko, 18.1.2017
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