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 27. seje KO Gomilsko z dne 29.5.2018 ob 20:00 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: Marjan Mak, Boštjan Brišnik, Karel Vovk , Bogdan Mahor , Boštjan
Šalamon, Božena Kosu.
Ostali prisotni: podžupanja ga. Danica Tajnšek,
Opravičeno odsotni: Vinko Drča, Bogomir Andoljšek, Franci Skok
Neopravičeno odsotni:. Jure Vasle, Robert Natek, Aleksander Jelen, Nejc Derča, Iztok Derča
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 26. 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. Revitalizacija lesnega obrata v Šmatevžu
7. Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov
8. Razno
Ad 1.
Glede na prisotnost je bilo ugotovljeno, da je KO Gomilsko sklepčen.
Ad 2.
Zapisnik 26. seje KO Gomilsko je bil potrjen brez pripomb.
Ad 3.
Dnevni red je bil potrjen
Ad 4.
Podžupanja ga. Danica Tajnšek je podala odgovore na pobude in vprašanja s prejšnje seje:


g. Bogdan Mahor: V Zaklu pri mostu še odvodnjavanje ni sanirano, ker še rešitev ni
dorečena. Ogled so opravili strokovnjaki in zaenkrat še niso našli prave rešitve. Sporočili so
da se odvoda v strugo ne da izvesti in da bi se naj izvedla ponikovalnica. To rešitev
domačini odsvetujejo, ker so tla peščena in bi ob naraslem vodotoku ta voda poplavljala
območja okrog ponikovalnice. KO predlaga, da še strokovnjak enkrat oceni možnosti ter se
zadeva čimprej sanira. Kabel čez Trnavco še ni saniran ker Telekom smatra, da zadeva ni
problematična.
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g. Marjan Mak: Občinska cesta Rančigaj-Mak bo sanirana in utrjena z tamponom. Iztok
vode iz novega naselja (pri Mak) še ni saniran. Opravil se bo ogled in zadeva se bo
sanirala v čim krajšem času. Luknja na cesti (Šmatevž 2) je sanirana. Rege se bodo
zalivale ob sanaciji cestišča na Gomilskem (od PGD do Rezane).Te rege se bodo zalivale
samo na najnujnejših področjih. Ekološki otok v Šmatevžu še ni saniran.



g. Vinko Drča: Okolica pokopališča se že ureja enkrat mesečno.

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 je obnova v fazi izvedbe razsvetljave.
V Murglah se bo začel izvajati sekundarni vod kanalizacije takoj, ko bodo razrešena nekatera
vprašanja z uporabniki ceste po kateri bo potekal ta vod.
Pričelo se bo krpanje cestišča na Gomilskem od PGD do Rezane.
Obnova povezovalne ceste v Šmatevžu (Cizej - Đelagič) naj bi se pričela v septembru. V tej fazi se
bo obnovila tudi celotna infrastruktura in na tem odseku se bo položil tudi primarni vod kanalizacije.

Ad 6.
Revitalizacija lesnega obrata v Šmatevžu:
KO Gomilsko je na 21. seji podprl revitalizacijo lesnega obrata v Šmatevžu. Pri tem projektu
zahtevamo naslednje:
- Tovorni promet mora potekati v celoti po novi trasi dovoza ob daljnovodu. Ta dovoz mora
biti zgrajen pred samim pričetkom gradnje oz. obnove lesnega obrata, da promet ne bo
dodatno uničeval obstoječe infrastrukture.
- Nujna je posodobitev ostale infrastrukture do podjetja. Posodobiti je potrebno cestišče od
odcepa za Šmatevž pa do obrata kjer bo potekal dostop za osebna vozila.
- Zagotoviti je potrebno maksimalno oddaljenost deponije za hlodovino oz. končne izdelke
od obstoječega naselja.
- Potrebno je sprotno informiranje širše skupnosti o napredku na projektu.
- Pripraviti je potrebno predlog odškodnin in rent zaradi poslabšanja bivalnega okolja okoli
obrata.
- Na 21. seji KO je bila s strani g. Mazeja predstavljena želja po izvedbi toplovoda iz novega
obrata. Predlagamo, da se ta opcija podrobneje predstavi na občini in se medsebojno
uskladi aktivnosti ob izvedbi kanalizacije in ostali posodobitvi infrastrukture na območju
Šmatevža.
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Ad 7.
Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov:

g. Marjan Mak:
 da je potrebno sanirati ekološki otok v starem delu Šmatevža.
 da je potrebno sanirati iztok meteorne vode iz novega naselja pri avtocesti ker so cevi v
nepravilnem položaju in blokirajo normalen odtok vode.
Ad 8.
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.

Zapisal: Boštjan Šalamon
Gomilsko, 4.6.2018
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