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 24. seje KO Gomilsko z dne 23.1.2018 ob 19:05 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: Marjan Mak, Bogomir Andoljšek, Božena Kosu, Boštjan Brišnik, Vinko
Drča, Nejc Derča, Bogdan Mahor
Ostali prisotni: gospa podžupanja Danica Tajnšek in svetnik g. Franci Skok
Opravičeni člani: Iztok Derča, Sandi Jelen, Karel Vovk, Boštjan Šalamon, Danilo Šturm
Neopravičeno odsotni: Robert Natek, Jure Vasle
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnikov 21., 22. in 23. 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
podžupanja in svetniki)
6. Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov
7. Razno

(poročajo

Ad 1.
Glede na število prisotnih članov je bilo ugotovljeno, da je KO Gomilsko sklepčen.
Ad 2.
Zapisniki 21., 22. In 23. seje KO Gomilsko so bili potrjeni.
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:
 Za obnovo odra ter nakup ozvočenja in razsvetljave v Domu krajanov Gomilsko je bila
pridobljena ena ponudba, ki znaša 32.000 EUR, potrebno pa je pridobiti še vsaj eno
ponudbo nato bo izbrana ugodnejša in v najkrajšem možnem času realizirana,
 ceste znotraj KO Gomilsko bodo sanirane spomladi, v kolikor pa je kje potrebna nujna
sanacija s hladnim asfaltom pa je potrebno sproti javiti na občino,
 kanali za odvodnjavanje se bodo očistili,
 v sistem AJDA po podatkih občine ni bila vpisana samo ena cesta,
 cestišče od Grajske vasi proti Kaplji vasi ni v planu za sanacijo,
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težave z oranjem snega so bile delno pokrite s strani samoiniciativnih krajanov ter občinskih
podizvajalcev, kar pa je pripeljalo do nepopolnega ter poznega čiščenja cestišč, kot so
pripomnili člani iz območja Gomilskega in Šmatevža,
kabelski snop pri mostu čez Trnavco še ni saniran, bil pa je dan zahtevek na pristojno
službo,
mlaka pri Završniku v Zaklu pa se bo sanirala v spomladanskih mesecih.

Ad 5.
Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo podžupanja in
svetniki)
g. Danica Tajnšek nas je seznanila z aktualnimi zadevami:
 da je za območje KO Gomilsko predvidenih 250.000 EUR občinskih sredstev za izgradnjo
kanalizacijskega voda ter ostale infrastrukture, ki se gradi ter obnavlja sočasno. V prvem
planu pa je izgradnja sekundarnega voda v Grajski vasi (Gmajna) ter primarnega voda
Grajska vas – Gomilsko,
 v letu 2018 se bo gradil prvi del kanalizacijskega voda v Šmatevžu ter sočasno pošarila in
uredila cesta od Slemenška do Grahovih.
Ad 6.
Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov:
g. Marjan Mak je podal sledeče pobude:
 da se sanira cestišče v Šmatevžu,
 da se sanira ekološki otok v Šmatevžu saj je bil poškodovan pri zadnjem oranju snega in
 da je to ena izmed zadnjih sej v tem mandatu KO Gomilsko (kar je bilo soglasno potrjeno)
 seznanil je KO Gomilsko z ustno izjavo g. Sandija Jelena, ki je izjavil, da se ne bo več
udeleževal sej KO Gomilsko,
g. Bogomir Andolšek je podal pobudo, da župan g. Strojanšek preveri smiselnosti KO kot
posvetovalnega telesa glede na preteklo obdobje in predlaga, da se poišče nov način za pretok
informacij med KO, Občino ter njenimi delavci in Svetniki.
Ad 7.
Razno
KO Gomilsko prosi, da g. Branimir Strojanšek osebno naveže stik z g. Janijem Mazejom ter preveri
kaj se dogaja v bivšem lesno predelovalnem obratu Lumar hiše v Šmatevžu.
g. Vinko Drča se je zahvalil za posredovanje KO ter gospe podžupanje pri izgradnji prelivne
pregrade na potoku reka v Grajski vasi pri Šketovih.
Zapisal: Nejc Derča
Gomilsko, 28.1.2018
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