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 4. seje KO Gomilsko z dne 26.5.2015 ob 20:00 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: Marjan Mak, Bogomir Andoljšek, Božena Kosu, Boštjan Šalamon,
Boštjan Brišnik, Robert Natek, Vinko Drča, Danilo Šturm in Nejc Derča.
Ostali prisotni: podžupanja ga. Danica Tajnšek, svetnik g. Aleksander Jelen, svetnik g. Franci Skok
in g. Milan Košenina.
Bogdan Mahor in Karel Vovk pa sta se opravičila.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. Seje
3. Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo
podžupanja in svetniki)
4. Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov
5. Razno
Ad 1.

Glede na prisotnost je bila ugotovljena sklepčnost KO. Dodatnih predlogov za dnevni red ni bilo.
Ad 2.
Zapisnik 3. Seje KO Gomilsko z dne 21.4..2015 je bil potrjen brez dodatnih pripomb.
Ad 3.
Podžupanja ga. Danica Tajnšek je seznanila KO:
 da je bil v Zaklu saniran del cestišča kjer je stalno zastajala voda s pomočjo ponikovalnega
jaška,
 da se bo v Gomilskem – zavrte zakrpalo cestišče in postrigla živa meja,
 da bo več o krpanju in urejanju cestišča skozi naselje Šmatevž, znano na naslednji seji KO,
 da se izvaja mulčanje ob nadvozih in ob cestiščih a ga upočasnjujejo deževne vremenske
razmere,
 da se izvaja oz. je na določenih odsekih že zaključeno krpanje cestišča,
 da poteka čiščenje obcestnih muld in jaškov in
 podala odgovore s strani občine na vprašanja iz 2. Seje KO Gimilsko.
Svetnik g. Aleksander Jelen je podal pripombo o krpanju cestišč, da je izvedeno nestrokovno ter
površno in brez nadzora s strani občine.
KO Gomilsko se je navezal na točko o urejanju in krpanju cestišč, ter neizvajanju nadzora in
ponovno zahteva, da se sestane z vodjo režijskega obrata občine Braslovče g. Brankom
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Cimpermanom, in mu na terenu pokaže najbolj pereče težave ter se o njih pogovori, saj zahteva o
sestanku z njim iz 3. seje KO Gomilsko ni bila upoštevana.
Ad 4.
Podane so bile sledeče pobude:
g. Marjan Mak je podal pobudo,
 da se uredi cestišče od Gomilskega (Rančigaj) do regionalne ceste (Kapla) in v naselju
Šmatevž,
 in izpostavil problematiko glede obdelave kmetijskih površin, ker nekateri orjejo njive
popolnoma do cestišča in s tem uničujejo bankine ter posledično cestišče.
g. Vinko Drča je podal odgovor g. Marjanu Maku,
 da se kmetijske površine obdelujejo preblizu cestišča zato, ker ni urejeno lastništvo ob
cestišču saj so nekatere ceste po katastrski legi na zemljišču tistih, ki obdelujejo zemljo in si
s tem oni lastijo cestišče in namerno obdelujejo popolnoma do cestišča »saj je njihovo«.
 Istočasno pa je izpostavil problematiko glede sajenja živih meja ter postavljanja ograj
preblizu cestišča in s tem oviranja prometa.
Podal je še pobudo:
 da se preveri ali poteka izgradnja novega vodovodnega omrežja po projektu, saj se stare
salonitne ne izkopavajo in
Podal je še sledeča vprašanja in zahtevo:
 Kdaj bo župan predstavil poročilo o delu Savinjske regije oz. sveta županov in Skupnosti
Občin glede celotne rešitve poplavne varnosti od izvira Savinje in Bolske s pritoki do
Krškega oz. kakšne so zahtevane rešitve v okviru javne razprave (15.5.2015-15.11.2015)
NUV-2. Zahtevam prioritetne strateške usmeritve v novem programskem obdobju 20142020 ob ponovnem imenovanju g. Jazbeca za predsednika RRA?
 Kdaj bosta Občina Tabor in JKP zagotovila vodovarstveno območje za vodovodno zajetje
Križnikov mlin. Rešitev tega problema zahtevam že od leta 2005?
 Kdaj se bo nadaljevala obnova vodovodnega omrežja Loke-Presedle in Križnikov mlin?
 Kdaj bo sanacija in ureditev vodovodnih zajetjih Konjščica, Presedle in Križnikov mlin?
 Zahtevam sestanek pri županu in dir.ob.upr. ter predsednikom KO Gomilsko in svetniki
tretje vol. enote glede izvedbe del (časovnica in fizična izvedba) kanalizacije Grajska vas Kaplja vas?
Na zadnje vprašanje mu je odgovoril svetnik g. Aleksander Jelen, da se začne v Juniju gradnja
primarnega voda Grajska vas – Kaplja vas.
g. Franc Skok je podal pobudo,
 glede obdelave zemljišč preblizu cestišča in sajenja živih meja ter postavljanja ograj, da se
v občinski informator umesti članek o tem kako blizu cestišča je dovoljena obdelava
kmetijskih površin in kako blizu so lahko posajene žive meje ter koliko so lahko le te visoke.
In odgovoril g. Vinku Drča, da se projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega voda
Kamenče – Kaplja vas pripravlja in da rok za izgradnjo podan s strani EU ostaja leto 2017.
g. Aleksander Jelen je podal pobudo, da je nujno potrebno očistiti obcestne jaške pri
Kočevarjevemu Janezu in pri Čeveljč.
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KO Gomilsko je soglasno podal pobudo, da občina stopi v kontakt z policijo, da ta poostri nadzor
nad težkimi tovornimi vozili, ki se vozijo brez dovoljenja po lokalnih cestah znotraj občine Braslovče
in posledično uničujejo cestno infrastrukturo.
Ad 5.
Ga. Danica Tajnšek je podala odgovor iz 3. Seje KO Gomilsko:
 g. Šalamonu, da občina Braslovče ne bo odkupovala rabljenih čistilih naprav od tistih
lastnikov, ki se bodo morali priklopiti na kanalizacijsko omrežje ter jih prodajala tistim, ki ne
bodo imeli možnosti priklopa na kanalizacijsko omrežje, lahko pa to naredijo posamezniki
sami,
 da bo občina v naslednji proračun poskusila umestiti ureditev (izkop ter utrditev) parkirišča
pri kulturnem domu Gomilsko in
 da se direktor občinske uprave strinja s predlogom in da naj gasilci pošljejo na občino
ponudbo in predračun za čiščenje obcestnih jaškov in muld.
G. Vinko Drča pa je je predlogu nasprotoval in podal obrazložitev, da bi to delo lahko opravljali
delavci iz režijskega obrata, ki so v rezervnem gasilskem sestavu, z gasilsko cisterno PGD
Braslovče, ki je bila kupljena z občinskimi sredstvi v dobro občine.
G. Bogomir Andoljšek pa je podal vprašanje, na kakšni podlagi je pod naseljem Gomilsko ob reki
Bolski postavljena betonska montažna pregrada, ki naj bi ščitila spodnje hiše pred poplavami. Ali je
za to pridobljeno kakšno soglasje ali je postavljena samoiniciativno brez Gomilsko, 26.5.2015
strokovnega mnenja ter soglasja občine ali pristojne institucije.
Na to mu je odgovoril g. Boštjan Brišnik, da je pregrada postavljena samoiniciativno.

Seja je bila zaključena ob 21:30.
Zapisal: Nejc Derča
Gomilsko, 26.5.2015
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