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 28. seje KO Gomilsko z dne 18.9.2018 ob 20:06 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: Marjan Mak, Boštjan Brišnik, Bogdan Mahor, Boštjan
Šalamon, Božena Kosu, Bogomir Andoljšek, Nejc Derča
Ostali prisotni: gospa podžupanja Danica Tajnšek in svetnika g. Franci Skok ter g. Iztok Derča
Opravičeni člani: Karel Vovk, Vinko Drča, Robert Natek, Jure Vasle, Aleksander Jelen
Neopravičeno odsotni: /
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 27. 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 število prisotnih članov je bilo ugotovljeno, da je KO Gomilsko sklepčen.
Ad 2.
Zapisnik 27. seje KO Gomilsko je bil soglasno potrjen.
Ad 3.
Dnevni red je bil potrjen brez dodatnih točk.
Ad 4.
Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje (poroča podžupanja)
Podžupanja g. Danica Tajnšek je podala poročilo o realizaciji sklepov iz prejšnje seje:
 Odvodnjavanje v Zaklu še ni rešeno, saj je ena rešitev sporna za krajane druga pa
finančno sporna za občino. Trenutni predlog s strani občine je, da se izdela sporna ter
cenejša drenaža, v kolikor pa ne bo delovala se bo zadeva urgentno sanirala na drug
način,
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Odvodnjavanje pri Kosem v Gomilskem je bilo sanirano tako, da se voda ne nabira več
na dvorišču in da odteka v sistem za meteorne vode doma krajanov Gomilsko,
Ekološki otok v Šmatevžu je bil saniran,
Odvodnjavanje (premajhna iztočna cev) mimo g. Marjana Maka pa še vedno ni urejeno,
Oder v domu krajanov Gomilsko je obnovljen, ostale malenkosti pa se bodo še uredile v
kratkem.

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:
 Cesta v Šmatevžu se bo sanirala še v letošnjem letu – 2018, točni terminski plan pa bo javljen
preko občinskega informatorja,
 Javna razsvetljava v novem delu Šmatevža se bo reševala v prihajajočem letu, po vsej
verjetnosti v sklopu širjenja ceste na tem odseku.
Ad 6.
Revitalizacija lesnega obrata v Šmatevžu
g. Marjan Mak je opravil ogled to vrstnega obrata v družbi še dveh sokrajanov, ter bil prijetno
presenečen nad profesionalnostjo izdelave tovrstnega objekta ter opozoril, da bi bil ogled zelo pozitiven
za vse saj se tako vidi na kaj je potrebno opozoriti pri projektiranju ter gradnji tovrstnega objekta v
Šmatevžu.
g. Danica Tajnšek
 Na seji je bil sprejet OPPN, vendar še ne vključuje lesnega obrata v Šmatevžu,
 Pogoj za lesni obrat je priključitev na obstoječo AC ali na 3. razvojno os saj naše ceste ter kraji
ne prenesejo takšne obremenitve, podpisana je tudi pogodba z ministrstvom za infrastrukturo,
da se lesni center vključi na eno izmed opcij.
Ad 7.
Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov
g. Božena Kosu, je seznanila KO Gomilsko, da bo v oktobru ponovno organizirana vesela jesen ter
sprašuje če bodo ponovno donirana sredstva s strani KO Gomilsko za pogostitev starejših občanov,
KO Gomilsko se strinja s porabo sredstev v ta namen ter predlaga, da bi se srečanje dogajalo v
času kosila po sejmu pred domom krajanov Gomilsko in ne v večernih urah kot v preteklosti.
g. Bogomir Andolšek je podal pobudo za barvanje ograje na mostu čez Bolsko v Gomilskem saj ta
intenzivno rjavi ter za zalivanje reg od mosta ter čez AC,
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g. Marjan Mak je seznanil KO Gomilsko z dopisom Mateja Drobeža glede prehitre vožnje v Gomilsko in
predal pisni dopis podžupanji ga. Danici Tajnšek.
Predlog KO Gomilsko je postavitev digitalnega prikazovalnika hitrosti.
g. Nejc Derča je podal predlog, da se v naslednjem novičniku opozori lastnike psov, da naj imajo le te
na povodcih oziroma na lastnih dvoriščih ne pa brez nadzora po kraju ter cestah.
Ad 8.
Razno
g. Danica Tajnšek je pozvala vse prisotne k udeležbi na slavnostni seji občinskega sveta v Trnavi, ter
se zahvalila vsem članom za sodelovanje na sejah krajevnega odbora.
g. Marjan Mak se je prav tako zahvalil vsem sodelujočim za dobro sodelovanje na sejah krajevnega
odbora.
KO Gomilsko opozarja, da se na Dom krajanov Gomilsko vrne napis Dom krajanov Gomilsko!
Zapisal: Nejc Derča
Gomilsko, 18.9.2018
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