OBČINA BRASLOVČE
KRAJEVNI ODBOR GOMILSKO
3303 GOMILSKO
ZAPISNIK 3. SEJE KO GOMILSKO Z DNE 21.4.2015

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. Seje
3. Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo
podžupanja in svetniki)
4. Poročilo podžupanje o reševanju pobud in vprašanj podanih s strani krajanov na 2.
seji KO Gomilsko
5. Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov
6. Razno

Prisotni člani KO Gomilsko:
Marjan Mak, Bogomir Andoljšek, Božena Kosu, Karel Vovk, Boštjan Šalamon, Boštjan
Brišnik, Nejc Derča,

Ostali prisotni:
Podžupanja Danica Tajnšek

Franc Skok, Iztok Derča, Aleksander Jelen, Jure Vasle, Robert Natek, Vinko Drča, Danilo
Šturm, Bogdan Mahor ter Milan Košenina so se opravičili.

1. Glede na prisotnost je bila ugotovljena sklepčnost KO. Dodatnih predlogov za dnevni
red ni bilo.
2. Zapisnik 2. Seje KO Gomilsko z dne, 17.3.2015 je bil potrjen brez dodatnih pripomb.

3. Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo
podžupanja in svetniki):
Podžupanja Danica Tajnšek:
- Občinski svet je sprejel sklep, da bo občina delno sofinancirala občanom izgradnjo
male zasebne čistilne naprave, kjer ne bo mogoč priklop na kanalizacijski sistem.
Občani pa se morajo za sofinanciranje prijaviti preko obrazca objavljenega na
spletni strani občine Braslovče.

Član KO Boštjan Šalamon:
- Je podal predlog, da bi občina lahko odkupila male čistilne naprave od krajanov, ki
jih imajo in se bodo morali kljub temu priključiti na kanalizacijski sistem in jih
ponudila drugim občanom, ki bi jih morali zgraditi.
4. Natančni odgovori na podane pobude in vprašanja bodo v zapisniku 4. Seje KO
Gomilsko (na uradni odgovor občine še čakamo).

5. Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov:
- KO Gomilsko je prosil gospo podžupanjo, da uredi termin v prvem ali drugem
tednu meseca maja z vodjo režijskega obrata občine Braslovče, da bi lahko na
terenu pokazali neurejeno cestno infrastrukturo na območju Gomilskega in
Šmatevža.
- Podana je bila prošnja s strani KO Gomilsko, da se v večletni plan dela umesti
ureditev parkirišča pri Domu krajanov Gomilsko.
- S strani KO Gomilsko je bilo predlagano, da bi gasilci opravljali delo, ki ga lahko
opravijo namesto JKP in s tem zmanjšali stroške občini.

Zapisal: Nejc Derča
Gomilsko, 14.4.2015

