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 25. seje KO Gomilsko z dne 23.3.2018 ob 19:05 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: Marjan Mak, Bogomir Andoljšek, Božena Kosu, Boštjan Brišnik, Vinko
Drča, Nejc Derča, Bogdan Mahor, Karel Vovk, Boštjan Šalamon
Ostali prisotni: gospa podžupanja Danica Tajnšek in svetnik g. Franci Skok
Opravičeni člani: Iztok Derča, Sandi Jelen
Neopravičeno odsotni: Robert Natek, Danilo Šturm, Jure Vasle
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 24 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 je KO Gomilsko sklepčen.
Ad 2.
Zapisnik 24. seje KO Gomilsko je bil soglasno potrjen.
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. Marjanu Maku, da bo sanacija cestišča izvedena v sklopu spomladanskih sanacij
cestišč, sanacija ekološkega otoka pa je že v pripravi,
 g. Bogomir Andolšek je odgovor dobil osebno pri g. Branimirju Strojanšku vendar se
kljub temu ne strinja z njegovim stališčem ter misli, da bi bile še vseeno potrebne
spremembe glede delovanja KO Gomilsko.
Na podano izjavo pa je g. Franci Skok izrazil zaskrbljenost pri formiranju novega KO ob poteku
mandata.
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S strani Občine je bil podan časovni rok do kdaj je potrebno iz lesnega obrata v
Šmatevžu izseliti neustrezne dejavnosti, ki se trenutno izvajajo.

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 poteka sečnja grmovja ob potoku Tranvca,
 da je v pripravi druga ponudba za sanacijo odra ter nabavo potrebne opreme, na podlagi obeh
ponudb pa se bo izbral izvajalec, ki bo dela opravil. Prav tako se bo v sklopu teh sanacij saniral
tudi pod pod balkonom v dvorani,
 Začela se bodo dela na izgradnji kanalizacijskega voda v Grajski vasi ter kasneje na relaciji
Grajska vas Gomilsko,
 Saniralo se bo cestišče Rezana – Gomilsko ter v sklopu tega bo potekalo tudi čiščenje odvodnih
jaškov.
Na zadnjo točko je podal g. Vinko Drča pripombo, da kjer je le mogoče ter kjer je bil predviden
kanalizacijski vod na prosti pad naj se tak tudi naredi in ne tlačni vod saj bodo nastajale težave kot se
je pokazala v sosednjih občinah kjer tlačni vod že nadomeščajo s prosto padnim vodom.
Povedal je še: Krajani smo župana in svetnike ustno in pisno obvestili 10.5.2017 o tehnični napaki pri
izgradnji kanala Grajska vas hiš. Št. 29 – črpališče, kjer je prišlo med iztočnim kanalom (Grajska vas,
Rezana, Gomilsko, Šmatevž) in vtočnim kanalom do višinske razlike 20 cm, kar bo povzročilo smrad in
dodatno čiščenje, nenazadnje pa tudi obnovo kanala na relaciji Šlander-Tiselj. Ostalo je zapisano v
dopisu z podpisi krajanov, ki je bil izročen županu osebno 10.5.2017 ob 8.00 uri na Občini Braslovče.
Ad 6.
Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov:
G. Bogdan Mahor je podal sledeče pobude:
 Da se sanira cestišče na območju Zakla,
 da se nasuje cestišče Zakl – Poljče
 da se sanira znak za Poljče iz strani Zakla,
 da še vedno ni bil saniran kabel pri mostu čez Trnavco,
 in da se sanira jašek za odvodnjavanje v Zaklu,
na kar pa je g. Danica Tajnšek podala informacijo, da je sanacija že v pripravi,
ga. Božena Kosu je podala sledeče pobude:
 da se ponovno namestijo mejniki, ki so bili odstranjeni ob sanaciji vodotoka Konjščica,
 da se sanira cestišče proti Šmiglovi zidanici,
 da bi se našel način za upočasnitev prometa na območju vstopnih cest proti Grajski vasi,
 da se reši težavo z zastajanjem vode pri Žerovniku
 in se zahvaljuje ga. Danici Tajnšek za vse požrtvovalno delo,
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g. Vinko Drča je podal sledeče pobude:
 da se obreže živo mejo v Grajski vasi nasproti Kranjca saj zastira pogled na cestišče in ogroža
prometno varnost ter prav tako, da se reši enaka težava na območju celotne občine,
 da se v sklopu izgradnje kanalizacijskega voda sanira tudi zastarelo telefonsko omrežje saj je to
delo v interesu Telemachu,
 ter predlaga, da se pred lokalnimi volitvami na sestanku KO izvede soočenje kandidatov za
mesto župana,
g. Boštjan Šalamon je podal pobudo za čimprejšnje saniranje cestišč ter bankin na območju KO
Gomilsko ter pometanje cestišč,
g. Bogomir Andolšek je podal pobudo za rešitev zastajanja vode na levi strani cestišča ob novem
naselju v Šmatevžu, ter čiščenje odvodnih kanalov,
g. Marjan Mak je podal pobudo za sanacijo cestišča od Maka mimo Rančigaja v Šmatevžu saj je cesta
občinska,
g. Franci Skok pa je podal pobudo za izgradnjo javne razsvetljave v novem naselju v Šmatevžu saj je
ta obljubljena že dolgo let,
Na zadnjo točko je podal g. Bogomir Andolšek pripombo, da bo na naslednjo sejo prinesel dokumente
iz katerih so razvidne obljube s strani občine za novo naselje v Šmatevžu ter tudi podal izjavo, da
dokler ne bodo izpolnjene obljube ne bo plačal komunalnega prispevka.
Ad 7.
Razno
g. Božena Kosu je povabila vse prisotne k udeležbi na čistilni akciji katera bo potekala v soboto
24.3.20018 med 9. in 12. uro.
Zapisal: Nejc Derča
Gomilsko, 23.3.2018

Zapisnik KO Gomilsko
Stran

3

