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 26. seje KO Gomilsko z dne 24.4.2018 ob 20:00 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: Marjan Mak, Vinko Drča, Bogdan Mahor, Boštjan Šalamon, Božena
Kosu, Bogomir Andoljšek.
Ostali prisotni: podžupanja ga. Danica Tajnšek, Svetniki: Franci Skok, Iztok Derča
Opravičeno odsotni: Boštjan Brišnik, Karel Vovk, Nejc Derča, Aleksander Jelen
Neopravičeno odsotni:. Jure Vasle, Robert Natek, Danilo Šturm
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 25. 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 prisotnost je bilo ugotovljeno, da je KO Gomilsko sklepčen.
Ad 2.
Zapisnik 25. seje KO Gomilsko je bil potrjen brez pripomb.
Ad 3.
Dnevni red je bil potrjen, z dodatno točko izstop člana KO Gomilsko g. Danila Šturma.
Ad 4.
Podžupanja ga. Danica Tajnšek je podala odgovore na pobude in vprašanja s prejšnje seje:


g. Bogdan Mahor: Cesta Zakl-Poljče je bila nasuta. V Zaklu pri mostu še odvodnjavanje ni
sanirano, ker še rešitev ni dorečena. Predlaga se izvedba ponikovalnice kot se je to izvedlo
pri Šram, ker je potrebno v primeru odvoda v strugo pridobiti soglasje ARSA. Prav tako je
potrebno pridobiti soglasje lastnika zemljišča na katerem se bo izvajala predlagana rešitev.
Bogdan Mahor je opozoril, da bi v primeru izvedbe ponikovalnice ob visokem nivoju
podtalnice, le-ta zalivala dvorišče pri Završnik. Franci Skok predlaga izvedbo z odvajanjem
v strugo, ker je imel pred kratkim podoben primer na gradbišču kjer jim je ARSO dal
soglasje, da lahko to vodo speljejo v strugo. Znak v Zaklu je saniran. Bankine so se urejale
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po celotnem območju KO Gomilsko, na določenih odsekih se bankine še sanirajo. Za kabel
čez Trnavco so že večkrat obvestili Telekom vendar se ne odzivajo na opozorila.


ga.Božena Kosu: Mejniki ob Konjščici kateri so se odstranili ob sanaciji struge bodo
pregledani. Cesta proti Šmiglovi zidanici je urejena, prav tako je urejena cesta proti Kaplji
vasi. Za upočasnitev prometa skozi Grajsko vas ni konkretne rešitve. Za težavo z
zastajanjem vode pri Žerovniku trenutno ni rešitve na razpolago.



g. Boštjan Šalamon: pometanje še ni izvedeno po celotni občini, ker ni na razpolago
prostega čistilnega stroja. Čiščenje se bo izvedlo v čim krajšem možnem času. Jaški na
območju Gomilskega še vedno niso očiščeni.



g. Bogomir Andoljšek: Sanacija jaška za odvodnjavanje v novem naselju Šmatevž se bo
izvajala hkrati z sanacijo cestišča. Prav tako se bo takrat izvajala postavitev javne
razsvetljave na omenjenem območju. g. Andoljšek želi da se obljube glede ureditve ceste v
novem naselju zapišejo in tudi določijo v katerem letu je predvidena sanacija te ceste. Ta
dogovor mora biti potem zavezujoč.



g. Marjan Mak: Občinska cesta Rančigaj-Mak bo sanirana s tamponom



g. Vinko Drča: Živa meja nasproti Kranjca še ni obrezana. Drča Vinko se je ponudil, da z
g. županom (ne z nobeno drugo osebo ob. upr.) obiščeta g. Bokala in se dogovorita o
sanaciji kritičnega ovinka ob njegovi hiši.
Telemach se je oglasil na občini in so se dogovorili da se bo sanirala obstoječa
infrastruktura ob izvedbi sekundarnega voda v Murglah.

Ad 5.
Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo podžupanja in
svetniki)
Podžupanja ga. Danica Tajnšek je podala informacijo, da poteka obnova odra v domu krajanov
Gomilsko. Trenutno se izvaja ogled strokovnjakov kateri bodo pripravili seznam potrebne opreme
katera se bo zamenjala. Menjale se bodo zavese, izvedla nova razsvetljava ter ozvočenje, belilo se
bo stene na odru. Žametne zavese na odru se bodo sanirale in globinsko očistile, ker so
strokovnjaki ocenili, da je menjava z novimi nepotrebna. Oder že ima obnovljena tla. Pod
balkonom se bo prav tako saniral poškodovan pod.
Piramida na pokopališču je v glavnem sanirana. Potrebno je še namestiti samo nekaj ploščic.
Cesta od gasilskega doma Gomilsko pa do Rezane se bo v kratkem pokrpala.
g. Franc Skok je seznanil KO, da je sekundarni kanal v Murglah dobil gradbeno dovoljenje in, da bi
se naj izgradnja pričela nekje v maju. Sedaj se izvaja projekt za primarni vod Grajska vasGomilsko.
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Ad 6.
Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov:
g. Marjan Mak:
 da je potrebno sanirati ekološki otok v starem delu Šmatevža.
 da je potrebno čimprej sanirati cesto Rančigaj-Mak
 da je potrebno sanirati iztok meteorne vode iz novega naselja pri avtocesti ker so cevi v
nepravilnem položaju in blokirajo normalen odtok vode.
 Popraviti znake pri nadvozu čez avtocesto (Braslovče-Gomilsko),
 Da je nujno potrebno sanirati luknjo na sredi cestišča ob hiši Šmatevž 2
 Da je potrebno zalivanje reg na celotnem območju KO Gomilsko, ker se drugače povzroča
škoda.
g. Vinko Drča:
 Predlaga da se enkrat mesečno izvaja čiščenje območja okrog pokopališča ter ceste od
cerkve proti pokopališču. Takrat se naj uredi tudi greda na mestu stare mrliške vežice.
Sanirati je potrebno tudi del tlakovcev na parkirišču.
Ad 7.
Odstop člana KO Gomilsko Danila Šturma.
-

KO Gomilsko se je seznanil s pisno odpovedjo g. Danila Šturma in sprejel njegov odstop.
Nadomestnega člana KO ne bo iskal.

Ad 8.
Razno
Podžupanja ga. Danica Tajnšek se je zahvalila Boženi Kosu za organizacijo čistilne akcije.
Zapisal: Boštjan Šalamon
Gomilsko, 25.4.2018
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