OBČINA B R A SL O V Č E
KRAJEVNI ODBOR GOMILSKO
3303 GOMILSKO

ZAPISNIK 2. SEJE KO GOMILSKO Z DNE 17.03.2015

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. Seje
3. Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo
svetniki in podžupanja)
4. Oblikovanje prednostnih nalog KO Gomilsko
5. Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov
6. Razno
Prisotni Člani KO;
Marjan Mak, Bogomir Andoljšek, Božena Kosu, Karel Vovk, Boštjan Šalamon, Boštjan
Brišnik, Robert Natek, Vinko Drča, Danilo Šturm, Nejc Derča, Bogdan Mahor
Ostali prisotni;
Podžupanja Danica Tajnšek
Občinska svetnika Franc Skok in Iztok Derča.
Milan košenina (KD Mustang) in Andrej Šram (KD Gomilsko)
Danilo Šturm, Aleksander Jelen in Jure Vasle so se opravičili.

1. Glede na prisotnost je bila ugotovljena sklepčnost. Dodatnih predlogov za dnevni red
ni bilo.
2. Marjan je seznanil KO, da sta bila sklepa sprejeta na 1. seji KO potrjena in upoštevana
tudi s strani Občine Braslovče.
Zapisnik s sklepi je bil dan na glasovanje in sprejet.
3. Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko
Podžupanja Danica Tajnšek:
-

Občina bo organizirala pomladansko čiščenje cest,

-

Poškodovane ceste se bodo samo ˝flikale˝. Preplastitev pride v poštev po izgradnji
kanalizacijskega sistema,

-

Pohvalila je delo hišnice v Domu krajanov Gomilsko,

-

Predlaga, da se ji morebitna vprašanja posredujejo v naprej za lažjo pripravo na sejo
in odgovarjanje.

Občinski svetnik Franc Skok:
-

V kolikor bo na voljo dovolj denarja se bo pričelo z izgradnjo kanalizacijskega voda
Grajska vas – Kaplja vas

-

Postavila se bosta dva hidranta (Domu krajanov Gomilsko, Tekavc Milivoj Rezana)

4. Na seji so se definirale naslednje prednostne naloge:
-

Spremljanje izvedbenih faz izgradnje kanalizacijskega sistema Kamenče – Kaplja vas
Pravočasen in strokovni pristop k pridobivanju dokumentacije in soglasij za celostno
urejanje vaškega jedra (velja za Šmatevž, Zakl in Gomilsko)
Obnova cestišč (redno obveščanje, ogled kritičnih odsekov skupaj s predstavniki
občine)

5. Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov:
Karli Vovk je izpostavil problematiko nezadostnega čiščenja obcestnih kanalov in muld,
zaraščenost lokalnih mostov ter nadvozov čez avtocesto. Že dlje časa ni stop znaka na
zavrte (Gomilsko). Predlaga tudi, da bi se preko občine v poletnem času mladini
omogočila javna dela.
Glede na veliko število sprehajalcev s psi predlaga postavitev košev za pasje iztrebke.

Bogdan Mahor je izpostavil zaraščenost nadvoza v Zaklu preko AC. Pri kmetiji Rožič ob
dežju nastaja ogromen bazen vode na cestišču. Občina je o tem v preteklosti že bila
obveščena in do sedaj še ni ukrepala. Prav tako je cesta Zakl – Gomilsko v zelo slabem
stanju.

Andrej Šram je prav tako izpostavil problem »bazena« v Zaklu, ki nastane zaradi
neprimerne izvedbe cestišča. V primeru dežja nastane velika mlaka katero vozniki
poskušajo obvoziti po nasprotni strani vozišča ter s tem ogrožajo ostale udeležence.
Glede tega problema je bilo predlagano, da se na tem območju zgradi ponikovalnica,
vendar zaradi finančnih težav na občini do danes za ta problem ni bilo posluha.

Boži Andoljšek je opozoril na slabo stanje ceste Braslovče – Gomilsko v Šmatevžu
(posedanje zaradi podvrtavanja pri Slemenšek in Turnšek. Prav tako nastaja ob dežju na
tej cesti na relaciji Gomilsko – regionalna cesta LJ-CE velika luža. Zaradi tega je tam
cestišče že močno uničeno.
V zelo slabem stanju je tudi cesta v Šmatevžu do graščine. Potrebna je nujna sanacija.
Zanima ga tudi, kaj se dogaja z lesnim obratom v Šmatevžu (obljubljen je bil ponoven
zagon delovanja) ter kako je z delovanjem (vodenjem) športnega društva Gomilsko,
kateri nima formalnega vodstva.

Nejc Derča je opozoril na velik kup odpadnega lesa, ki je nastal ob čiščenju reke Reke pri
domačiji Laznik. Ta zaradi trohnenja že drsi nazaj v strugo in ob morebitnem povečanju
vodostaja ogroža pretočnost struge v centru Grajske vasi. Opozoril je tudi na del struge
kjer je Reka spodjedla del brežine proti cesti.

Vinko Drča je podal sledeče pobude:
- Izgradnja primarnega kanala Kaplja vas-Grajska vas-Gomilsko-Šmatevž-Kamenče in zagotovitev
sredstev za izgradnjo (500.000,00 EUR za posamezni odsek),
- Takoj zaprositi Občino Braslovče, da nadaljuje postopke za spremembo prostor .plan. aktov,
- Občina mora takoj zgraditi prelivno pregrado na reki Reki (nad domačijo Šket),
- Opraviti čiščenje cest in javnih poti (pokopališče) z avtomobilsko metlo najmanj 4x letno.

Božena Kosu je opozorila na odpadni material, ki se nabira pod mostom pri Žerovnik.
Obstaja velika nevarnost zamašitve pod mostom in s tem poplavljanja Bolske. V Domu
krajanov Gomilsko bi v kuhinji potrebovali novi štedilnik in hladilnik (oba dotrajana).

Boštjan Šalamon je izpostavil slabo vzdrževanje hidrantov. Ni povsem jasno kdo je
odgovoren za vzdrževanje obstoječih hidrantov ter kdo za postavitev novih. Na občini se
izgovarjajo na komunalno podjetje, oni pa na občino (prelaganje odgovornosti).

Predlagal je tudi, da se ustvari mail za KO Gomilsko na katerega bodo lahko krajani
pošiljali predloge, pobude, pohvale, pritožbe…. Po območju KO Gomilsko se pošlje v
vsako gospodinjstvo tudi »informator« KO Gomilsko na katerem bo seznam vseh članov
KO, kontaktni podatki ter ostale pomembne informacije o delovanju KO.

Sklep: podžupanja do naslednje seje pripravi odgovore na podane aktualne zadeve in
pobude.

6. Razno:
Vinko Drča je predlagal, da se aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov
podajajo pisno za lažje vodenje in nadaljnje ukrepanje.
Božena Kosu je povabila vse prisotne na redno letno čistilno akcijo, ki jo organizira
kulturno društvo. Poudarila je pomen te akcije v upanju na čim večjo udeležbo.

Sklep: Na naslednjih sejah se zavede in upošteva samo pisne predloge in pobude s
strani krajanov.

Zapisal: Marjan Mak
Gomilsko, 31.3.2015

