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 5. seje KO Gomilsko z dne 22.6.2015 ob 20:00 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: Marjan Mak, Božena Kosu, Boštjan Šalamon, Boštjan Brišnik, Karel
Vovk, Vinko Drča, in Nejc Derča.
Ostali prisotni: podžupanja ga. Danica Tajnšek, svetnik g. Aleksander Jelen in svetnik g. Iztok
Derča.
Bogomir Andoljšek, Robert Natek, Danilo Šturm in Bogdan Mahor pa so se opravičili.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. seje
3. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje (poroča podžupanja)
4. Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko
(poročajo podžupanja in svetniki)
5. Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov
6. Razno
Ad 1.

Glede na prisotnost je bila ugotovljena sklepčnost KO. Dodatnih predlogov za dnevni red ni bilo.
Ad 2.
Zapisnik 4. Seje KO Gomilsko z dne 26.5.2015 je bil potrjen brez dodatnih pripomb.
Ad 3.
Podžupanja ga. Danica Tajnšek je seznanila KO:
 da je bil opravljen terenski sestanek z gospodom Cimpermanom na območju Gomilskega in
Šmatevža,
 da so bile bankine na relaciji Gomilsko – Kapla urejene,
 da težav z obdelavo kmetijskih površin preblizu cestišča ni mogoče rešiti,
 da so bile žive meje kjer so ogrožale prometno varnost postrižene,
 da naj bi sanacija vodovodnega omrežja potekala po projektu in da salonitne cevi ostanejo
v tleh,
 da bo poročilo župana podano jeseni,
 da bo JKP Žalec ponovno odvzel vzorce vode na območju Križnikovega mlina in s tem
ocenil ali je potrebno zagotoviti vodovarstveno območje,
 da se bo nadaljevanje obnove vodovodnega omrežja izvajalo, ko bo zadosti finančnih
sredstev in prav tako z sanacijo vodnih zajetji,
 da je občina stopila v kontakt z policijo ter podala pobudo o povečanju nadzora nad
tovornim prometom in da bodo postavljeni še dodatni znaki za prepoved težkega tovornega
prometa,
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da je pregrada ob Bolski pod Gomilskem postavljena za zaščito imetja s strani G. Urankarja
in da to ni sporno.

G. Vinko Drča je podal sledeče pripombe:
 o urejanju zelenih površin, da se v Grajski vasi obcestna košnja ni izvedla v celoti saj na
relaciji Kosu – Grajska vas okoli javne razsvetljave ni pokošeno. Po dogovoru z občino pa
naj bi se na tej relaciji, ko poteka košnja po Grajski vasi pokosilo za širino ene vrtne
kosilnice vedno ter okoli luči z kosilnico na nitko,
 in da je potrebno ponikovalne jaške ob cestiščih očistiti globinsko.
G. Marjan Mak je podal pripombo, da je na relaciji Gomilsko – Kapla sanacija bankin bila izvedena
površno saj se bankine niso nasule z otrditvenim materialom.
G. Sandi Jelen je podal pobudo, da se analize vode na območju zajetji izvedejo čim hitreje, ter s
tem posledično uredi vodovarstveno območje.
KO Gomilsko je še vedno enakega mišljenja, da je za izgradnjo kanalizacijskega voda potrebno
najeti kredit ter začeti z deli, ter da je potrebno o delih povezanimi z izgradnjo kanalizacije
obveščati občane preko občinskega glasila.
Ad 4.
Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo podžupanja in
svetniki)
Pri tej točki ni bilo posebnosti.
Ad 5.
Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov
KO Gomilsko se bo najavil na sestanek z županom, da se pogovori o perečih temah in
problematikah, v sestavu vodstva KO Gomilsko in svetniki iz območja KO Gomilsko.
G. Dani Šturm je podal pisno vprašanje:
Zanima me ali je idejni projekt za kanalizacijo in ureditev glavne ceste s pripadajočimi napeljavami
skozi Gomilsko že narejen?
Odgovorila mu je Ga. Danica Tajnšek, da je projekt še v izdelavi.
G. Vinko Drča je podal pobudo za sestanek pri g. Branimirju Strojanšeku v sklopu katerega bi
razpravljali o:
 izgradnji kanalizacije Grajska vas-Kaplja vas (časovnica in fizična izvedba),
 zalivanje reg MLC v Grajski vasi (neizvedba zahtev KO iz leta 2012),
 obravnava ZKZ in NUV2 – kdaj bodo župani SSD oddali pisno stališče v okviru SSD, RA
Savinja, RRA in Skupnosti Občin,
 določitev datuma za zbor krajanov KO Gomilsko.
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Na sestanku bi naj bili prisotni:
 direktor občinske uprave
 svetniki tretje volilne enote
 vsaj trije člani KO Gomilsko
G. Boštjan Šalamon je podal pobudo na podlagi preučitve vodovodnega sistema, da se postavi
hidrant med Rančigaj (Gomilsko 79) ter Kugler (Gomilsko 80) saj je tam primerno vodovodno
omrežje za izgradnjo hidranta. V območju parcelne številke 85/3 KO Gomilsko poteka glavna
vodovodna cev (tip AC80) za ta del naselja, katera se konča približno med hiš. št. Gomilsko 79 in
80. Hidrant je mogoče postaviti ob cesto v primeru, da se ta dovod podaljša za cca 50m. V tem
območju (od Gomilsko 79-80B) bi bilo potrebno glede na požarno obremenitev postaviti vsaj tri
hidrante vendar bi že z izgradnjo vsaj enega bistveno pripomogli z oskrbo vode v primeru
intervencije.
Prilaga se izvleček iz poročila o pregledu hidrantov za območje PGD Gomilsko za leto 2015:
1. Območje: To je območje od hišne številke Gomilsko 74-Brinovec do hišne številke
Gomilsko 80b-Šalamon. V tem območju se nahaja nekaj večjih kmetij z visoko požarno
obremenitvijo ter dve podjetji. Prvo podjetje se ukvarja z izdelavo plastičnih izdelkov, drugo
pa z avto prevozništvom. Poleg tega je na tem območju postavitev stanovanjskih objektov
zelo gosta in odmik med njimi je le par metrov, kar v primeru požara predstavlja veliko
grožnjo.

Podane so bile še sledeče pobude:
 da se pravilno označijo podzemni hidranti,
 da se občina dogovori z pošto, da bi občinsko glasilo dostavljali tudi v nabiralnike kjer ne
sprejemajo reklamnih letakov,
 da se namesti zaščitno steklo na luč javne razsvetljave v Gomilskem na križišču Gomilsko –
Kapla – Braslovče (Kališek, Jelen)
Ad 6.
Razno
KO Gomilsko je bil pozvan, da razmisli in poda morebitne predloge za občinsko priznanje za leto
2015, ter poda predloge do 17.7.2015.

Seja je bila zaključena ob 22:05
Zapisal: Nejc Derča
Gomilsko, 22.6.2015
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