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 20. seje KO Gomilsko z dne 20.6.2017 ob 20:08 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: Boštjan Šalamon, Bogomir Andoljšek, Karel Vovk, Brišnik Boštjan,
Nejc Derča,
Ostali prisotni: gospa podžupanja Danica Tajnšek in svetnik g. Iztok Derča,
Opravičeni člani: Marjan Mak, Božena Kosu, Robert Natek, Vinko Drča, Danilo Šturm, Bogdan
Mahor, svetniki Franc Skok, Aleksander Jelen in Jure Vasle.
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 19. 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 število prisotnih članov je bilo ugotovljeno, da KO Gomilsko ni sklepčen.
Ad 2.
Zapisnik 19. seje KO Gomilsko zaradi nesklepčnosti ni bil potrjen in se bo potrdil na naslednji seji.
Ad 3.
Dnevni red je bil potrjen brez dodatnih točk.
Ad 4.
Podžupanja g. Danica Tajnšek je podala poročilo o realizaciji sklepov iz prejšnje seje:
g. Vinko Drča je obširne odgovore na njegova vprašanja že dobil osebno in se niso obravnavala na
seji,
Poplavna varnost se je obravnavala ob obisku vlade v Savinjski dolini in se rešuje na Državnem
nivoju,
Sanacija cestišč in bankin se že izvaja vendar po odsekih,
Predstavniki novega naselja v Šmatevžu, naj se osebno oglasijo na občini kjer bodo dobili vse
zahtevane odgovore.
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Ad 5.
Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo podžupanja in
svetniki)
ga. Danica Tajnšek nas je seznanila z aktualnimi zadevami:
 v Grajski vasi so bili očiščeni obcestni kanali ter sanirane bankine,
 na pokopališču v Gomilskem se je zaključila še ena faza obnove piramide, sedaj pa se
čaka na kamnoseški ter kovaški del obnove,
 saniran je bil most iz Gomilskega proti Zaklu,
 zgrajen je bil ekološki otok v Zaklu,
 sanirana je bila cesta v Zaklu,
 prav tako se bo v najkrajšem možnem času sanirala tudi cesta čez tičnico,
 v okolici doma krajanov Gomilsko se bodo uredila še preostala nedokončana dela,
 podpisana je bila pogodba o sanaciji cestišča skozi Gomilsko, ki naj bi bilo sanirano do
Septembra 2017, in v sklopu sanacije se bodo tudi narisale talne označbe pri gostišču
Gomlanka,
Podan je bil predlog, da se ostanek frezanega asfalta, ki bo nastal pri sanaciji cestišča skozi
Gomilsko odlaga na cestišče čez tičnico ter se s tem sanira tamkajšnja cesta.
Ad 6.
Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov:
KO Gomilsko podaja pobudo, da se glede dogajanja na področju izgradnje kanalizacijskega
sistema na območju KO Gomilsko sproti obvešča g. Karlija Vovka, da lahko poda odgovore
krajanom Gomilskega. KO Gomilsko še vedno želi dobiti v vpogled gradbeno dovoljenje za
izgradnjo kanalizacijskega voda skozi Grajsko vas (prvi del izgradnje za center vasi), za katerega
g. Milan Šoštarič trdi, da nam ga je osebno predstavil, kar pa se iz preteklih zapisnikov vidi, da se
ni zgodilo,
Prav tako, KO Gomilsko predlaga premestitev omar za srečelov iz avle doma na neko očem skrito
mesto.
g. Iztok Derča je zastavil vprašanje, kdaj se bo izvedlo obrezovanje obcestnega grmovja, ki
prerašča cestišče?
g. Boštjan Šalamon je podal pobude:
 da se nasujejo bankine na območju Gomilskega (vse do glavne ceste LJ-CE)
 da se zamenjajo nedelujoče sijalke v javni razsvetljavi,
 in da morajo društva, ki želijo imeti na domu krajanov Gomilsko nove table, uradno urediti
sedeže društev na naslov doma Krajanov.
g. Marjan Mak je podal sledeče pobude:
 da je potrebno krpanje cestišč in nasipanje bankin znotraj celotnega KO Gomilsko,
 da moramo biti krajani KO Gomilsko sproti obveščeni s potekom projekta nakupa ter
izgradnje žage v Šmatevžu,
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in da ne glede na dogajanje okoli žage je potrebno projekt obnove cestišča skozi Šmatevž
peljati naprej.

g. Bogomir Andolšek je podal pobudo da se informacijska tabla pri domu krajanov Gomilsko
prestavi vzporedno s cestiščem saj ta zakriva pogled in s tem ogroža prometno varnost.
Ad 7.
Pod točko razno ni bilo podanih točk.
Zapisal: Nejc Derča
Gomilsko, 20.6.2017
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