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 19. seje KO Gomilsko z dne 16.5.2017 ob 20:07 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: g. Marjan Mak, g. Bogomir Andoljšek, ga. Božena Kosu, g. Karel Vovk,
g. Boštjan Šalamon, g. Boštjan Brišnik, g. Vinko Drča, g. Nejc Drča
Ostali prisotni: svetniki g. Iztok Derča, g. Jure Vasle, g. Sandi Jelen in g. Franci Skok, krajana
Šmatevža Marko Mejak in Damjan Peršuh.
Opravičeni člani:
Podžupanja ga. Danica Tajnšek, g. Danilo Šturm,
Neopravičeno odsotni: g. Robert Natek, g. Bogdan Mahor
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 18. 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. Stanje izgradnje kanalizacijskega sistema v KO Gomilsko
7. Nastala škoda pri poplavah v občini Braslovče
8. Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov
9. Razno

Ad 1.
Glede na prisotnost je bilo ugotovljeno, da je KO Gomilsko sklepčen.
Ad 2.
Zapisnik 18. seje KO Gomilsko je bil potrjen.
Ad 3.
Dodana je bila točka 6. Stanje izgradnje kanalizacijskega sistema v KO Gomilsko
in 7. točka Nastala škoda pri poplavah v občini Braslovče, po dopisu g. Vinka Drča
Ad 4.
Podžupanja g. Danica Tajnšek bo podala poročilo o realizaciji sklepov na naslednji seji saj je
zaradi bolezni odsotna.
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Ad 5.
Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo podžupanja in
svetniki)
g. Franci Skok je podal poročilo o razgovoru z g. Milanom Šoštaričom, da je potrebna še sanacija
dimnika, betonske ploščadi in vhoda v dom krajanov Gomilsko. Za vse našteto se zbirajo ponudbe
in naj bi se sanirale še v letu 2017. Prav tako naj bi bile betonske plošče pred domom
nadomeščene s tlakovci.
Odstranjen je bil tudi napis dom krajanov, ki se bo nadomestil z novim napisom. Zato se je na
sestanku zbiralo predloge o novem napisu za katerega je bil podan soglasen predlog, da ostane
nespremenjen. Obnovile so bodo tudi table z imeni društev na pročelju domu krajanov, posledično
pa je potrebno preveriti ali ima konjeniško društvo Mustang še sedež na tem naslovu.
Podan je bil predlog, da se ob menjavi betonskih plošč s tlakovci naredi tudi klančina, ki bi
omogočila lažji dostop invalidom ter lažjo dostavo.
KO Gomilsko je po razgovoru glede prostorske stiske v POŠ Gomilsko sklepčen glede odločitve,
da ne pristajamo na morebitno selitev višjih razredov v OŠ Braslovče temveč je potrebno rešiti
prostorsko stisko v Gomilskem.
Ad 6.
Stanje izgradnje kanalizacijskega sistema v KO Gomilsko
Kopija dopisa Vinka Drča poslanega na občino Braslovče:
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g. Franci Skok je podal pripombo, da je bil na sestanku pri g. Milanu Šoštariču ter razgovarjal o
nastali težavi in da g. Milan Šoštarič ne more priti do krivca saj so vsi delali po načrti in ne vidi
rešitve za nastalo situacijo, reševali pa naj bi to z dodatnim jaškom ter dodatnim pritokom 10%
meteornih voda za lažje odtekanje.
Predlaga, da se naredi popis nastale škode na določenem odseku ter zahteva popravilo nastale
škode, kjer je nastala škoda zaradi kanalizacijskega voda.
KO Gomilsko zahteva gradbeno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje in v najkrajšem možnem
času saj na KO Gomilsko v zadnjem mandatu še ni bilo predstavljeno.
Ad 7.
Nastala škoda pri poplavah v občini Braslovče
Kopija dopisa Vinka Drča:
Vprašanje odgovornim za povzročeno škodo pri poplavah v Občini Braslovče - april 2017 :
g. Strojanšek - župan Občine Braslovče SD,
g. Židan - minister MKGP SD, ga. Irena Majcen -ministrica MOP DESUS, g. Cerar-predsednik
vlade SMC.
Kdo in kdaj nam bo povrnil škodo na hmelju ,travnikih in koruzi?
Kdo in kdaj nam bo saniral v poplavi uničene ceste v lasti Občine Braslovče?
Kdo in kdaj nam bo očistil brežine vodotokov v lasti Države na območju Občine Braslovče (Bolska,
Konjščica, Reka, Selščica, Trnavca)?
Kdaj bodo zgrajeni na obrobju SSD zadrževalniki vode-namenjeni poplavni varnosti in namakanju
po predlogu MOP 2006 in KGZS 2010 ?
Zgoraj postavljena vprašanja so namenjena nosilcem javnih funkcij (vladi ,ministrom ,županu),ker
kljub pisnim opozorilom KGZS in CI SSD vse od leta 2010, niste hoteli ,ja ,niste hoteli zagotoviti
sredstev za poplavno varnost ter istočasno tudi vodo za namakanje v finančni perspektivi 20142020,kjer je namenjeno za investicije v SLO 3 milijarde EUR. Torej še enkrat konkretno vprašanje :
Koliko sredstev ste nam državljanom zagotovili za poplavno varnost objektov in kmetijskih zemljišč
ter vode za namakanje od teh treh milijard EUR, predvsem zaradi tega ,ker se bo novo finančno
obdobje (če se sploh bo ) začelo obravnavati šele po letu 2025.Torej smo poplavam in sušam
zaradi vas prepuščeni še najmanj 10 let.
Pričakujem ,da boste župani SSD skupaj z nami - prizadetimi občani, sklicali problemsko
konferenco ,katere se naj udeležijo zgoraj zapisane odgovorne osebe (pred .vlade, min. MOP, min
MKGP),kjer bomo ponovno predstavili posledice neurejenega stanja tudi v zakonodaji ( zakon o
kmetijstvu, zakon o kmetijskih zemljiščih ,NUV -2 ) in katastrofalno stanje na terenu ,ki nam
povzroča ogromno materialno škodo .
g. Bogomir Andolšek je podal pripombo, da to ni zadeva za na sejo KO, saj ne moremo tukaj storiti
ničesar razen, da izgubljamo čas.
g. Franci Skok je podal pripombo, da je pravilno, da se obravnava zadeva na KO saj imajo tako
svetniki podporo, da lahko zadeve na širšem nivoju predajo naprej.
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Ad 8.
Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov:
g. Jure Vasle je seznanil KO, da sta z g. Brankom Cimpermanom določila lokacijo za ekološki otok
v Zaklu,
g. Marko Mejak je podal pripombe na odgovore ga. Danice Tajnšek in seznanil KO z urbanistično
pogodbo za novi del Šmatevža:
Povedal, da je bila leta 2007 sestavljena Urbanistična pogodba št. 01-2007 med Občino Braslovče
in investitorjema NLB Leasing Velenje in BB Gib d.o.o. glede realizacije opremljanja zemljišč za
izgradnjo na območju zazidalnega načrta Šmatevž (v nadaljevanju urbanistična pogodba).
Nadalje je iz navedene urbanistične pogodbe ugotovil, da jim ni bila poslana v celoti. Manjkajo
priloga 1 PZI in priloga 3 Terminski plan izgradnje komunalne infrastrukture.
Opozoril je na 4. Člen Urbanistične pogodbe v 3. Odstavku 1. Alineje je navedeno, da bo investitor
na novo izgradil dovozno cesto C1 in njen priključek na obstoječo cesto Braslovče – Gomilsko z
javno razsvetljavo. Iz priloge 2 in sicer specifikacije komunalne infrastrukture in priloge 4 izračun
komunalnega prispevka razvidno, da je bil pobran komunalni prispevek za cesto in javno
razsvetljavo, za kar je podžupanja ga. Danica Tajnšek trdila da ni bil pobran.
Nadalje je opozoril, da je v 4. Členu Urbanistične pogodbe 3. odstavku 2. alineji navedena
kanaleta za zaledne vode in zmogljivost cestnega propusta se poveča iz DN 400 na DN 600 kar pa
pred kratkim izgrajeni kanaleti ni bilo narejeno. Kanaleta pa tudi ni izgrajena kot je bila obljubljena,
saj je narejena površno in ne vsebuje vseh materialov katere je predsednik občinske uprave g.
Šoštarič razložil, da bodo vgradili. Nadalje je opozoril, da je v Odloku o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta Šmatevž uradni list RS, št. 14/2005 z dne 14. 2. 2005 v 7. Členu navedeno, da
je predvidena tipska betonska kanaleta, ki se v revizijskem jašku priključi na predvideno meteorno
kanalizacijo. Skratka kanaleta ne požira meteorne vode. V prilogi slike.
V 5. Členu Urbanistične pogodbe je navedeno, da se je investitor s podpisom te pogodbe zavezal,
da bo izvedel v roku 24. Mesecev. To pomeni najkasneje do konec leta 2009. Sedaj smo 2017.
V 7. Členu bi morali biti navedeni nadzorniki s strani občine za izvajanje nadzora nad deli.
Naveden ni nihče.
Nadalje bi prosili razlago 8. Člena Urbanistične pogodbe (plačilo komunalnega prispevka) in sicer
zneske 565.125,00 EUR to je strošek izgradnje celotne lokalne javne infrastrukture. Nadalje ocena
del v 4. Členu znaša 261.371EUR. V 3. Odstavku 8. Člena odmerjen komunalni prispevek
investitorju v višini 245.257,80 EUR katerega smo s kupnino hiše plačali vsak 1/10 tega kar znaša
24.525 EUR. Kar ni malo.
Nadalje opozoril, da v 10. Členu 4. Odstavku kjer je moral investitor predložiti bančno garancijo v
višini 100 % izračuna komunalnega prispevka iz 8. Člena te pogodbe.
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V 13. Členu postane vsa komunalna infrastruktura določena z Urbanistično pogodbo postane last
Občine Braslovče z dnem pridobitve uporabnih dovoljen.
Nadalje pa je posebej poudaril 16. Člen Urbanistične pogodbe, kjer je med drugim navedeno v
kolikor investitor ne zgradi lokalne javne infrastrukture, Občina Braslovče, opozori investitorja o
posledicah, unovči bančno garancijo, pridobi lastninsko pravico do takrat zgrajeni javni
infrastrukturi in prevzame izvedbo nedokončanih del kar pa ni narejeno.
Nadalje opozoril na 7. Člen Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Šmatevž
uradni list RS, št. 14/2005 z dne 14. 2. 2005 kjer je navedena prometna ureditev dovozna cesta 1
in 2. Dovozna cesta 1 je zasnovana kot nova cesta. Dovozna cesta 2 pa je predvidena kot
rekonstrukcija obstoječe dovozne ceste z delno prestavitvijo trase.
Med samo predstavitvijo so bile pokazane slike in posnetek dejanskega stanja izgradnje kanalete
med prvimi padavinami, kjer bi morala delovati brezhibno, rezultat je razviden iz slik in posnetka.
Kot nam je pa znano naj bi Občina Braslovče bila tudi v pravnem sporu na sodišču v zvezi
navedene Urbanistične pogodbe. Bodo zahtevali kopijo sodbe.
g. Marko Mejak je povedal še, da očitno pogovori na KO ne bodo obrodili sadove zaradi česar
bodo občani novega dela Šmatevža, se naročili na sestanek k županu Občine Braslovče in
direktorju občinske uprave.
g. Damjan Pršuh se zahvaljuje za podporo in pomoč KO Gomilsko,
g. Marjana Maka zanima kdaj se bodo sanirale ceste ter bankine na območju KO Gomilsko,
g. Vinko Drča je podal pobudo da je:
 potrebno porezati živo mejo na ovinku v Grajski vasi 14,
 potrebno je obrezati leske v Grajski vasi 25 ker segajo čez polovico voznega pasu,
 potrebno čiščenje rekčišča pri Laznikovih (32a)
g. Bogomir Andoljšek je opozoril na članek iz časopisa Delo o gradnji žage v Šmatevžu ter
ponovno poudarja, da gradnja ceste ne sme biti pogojena z izgradnjo žage, istočasno pa navaja
dvome glede ozadja tega in zahteva, da se krajanom Šmatevža sproti navaja podatke o dogajanju
na področju gradnje žage v Šmatevžu ter zbiranju dokumentacije in vsega s tem povezanega,
g. Vinko Drča je podal pripombo glede sanacije cest, da je potrebno pritiskati na izgradnjo
kanalizacije saj bodo posledično sanirane tudi ceste ter ostalo kar je v sklopu tega,
g. Boštjan Šalamon zahteva, da se tabla za prepoved odlaganja odpadkov v novem delu
Šmatevža prestavi k začetku gozda pri Grahovih.
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Ad 9.
Pod točko razno ni bilo podanih točk.
Priloga 1.
Stanje novo izgrajene kanaletev Šmatevžu:

Zapisal: Nejc Derča
Gomilsko, 16.5.2017
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