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 7. seje KO Gomilsko z dne, 17.11.2015 ob 19:15 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: Marjan Mak, Božena Kosu, Karel Vovk, Vinko Drča, in Nejc Derča.
Ostali prisotni: podžupanja ga. Danica Tajnšek, svetnik g. Iztok Derča in predsednik KD Mustang
Milan Košenina
Boštjan Šalamon, Boštjan Brišnik, Bogomir Andoljšek, Robert Natek, Danilo Šturm, Franci Skok,
Aleksander Jelen in Andrej Šram pa so se opravičili.
Neopravičeno odsotni: Robert Natek, Bodan Mahor, Jure Vasle in Anka Trogar
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. 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. Predlogi KO Gomilsko za finančni načrt za leti 2016 in 2017
6. Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov
7. Razno
Ad 1.

Glede na prisotnost je bilo ugotovljeno da KO Gomilsko ni sklepčen. Dodatnih predlogov za dnevni
red ni bilo.
Ad 2.
Zapisnik 6. Seje KO Gomilsko z dne 20.10.2015 ni bil potrjen zaradi premajhne udeležbe in bo
obravnavan na naslednji seji.
Ad 3.
Podžupanja ga. Danica Tajnšek je seznanila KO:
 da se bodo zelene površine na območju Grajske vasi urejale pogosteje ter temeljiteje,
 da se zalivanje rež na cestiščih že izvaja,
 saniranje jaškov bo izvedeno v prihodnosti,
 da so se začela izvajati gradbena dela na kanalizacijskem vodu Grajska vas – Kaplja vas,
 in da se bo nadaljevalo z urejanjem bankin,
G. Vinko Drča je podal sledečo pripombo:
 da je potrebno pridobiti garancijo za zalivanje rež z bitumnom.
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Ad 4.
Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo podžupanja in
svetniki)
Podžupanja ga. Danica Tajnšek je podala odgovore na vprašanja podana s strani:
g. Bogdana Mahorja:
 da se bo cesta Zakl – Gomilsko sanirala,
 cesta Zakl – Topovlje pa se bo sanirala le delno ,
 prometni znak pa se bo popravil v najkrajšem možnem času,
ga. Božene Kosu:
 da še vedno niso dobili odgovora s strani agencije za ceste ali bi lahko postavili znake za
omejitev,
 da bo nanos pri mostu odstranjen,
g. Vinku Drča:
 da je pri reševanju težave glede zaraščenosti ob cestah prišlo do napačnega razumevanja
tako, da se bo to rešilo do naslednjega sestanka,
 da se bo saniranje povešenega električnega voda izvajalo po pridobitvi potrebnih soglasji,
g. Marjanu Maku:
 da bo podana pobuda za izdelavo protihrupnih ovir na območju mimo Šmatevža
posredovana na DARS,
 da je bil vodovod v naselju Šmatevž popravljen,
g. Boštjanu Šalamonu:
 da se bodo cestišča redno vzdrževala na vseh odsekih,
g. Aleksandru Jelenu:
 da se sanacija ter pregled cestišč izvaja redno po finančnem planu,
g. Andreju Šramu:
 da je saniranje odra odvisno od proračuna tako, da se še ne ve kako bo s sanacijo.
Podani pa so bili še sledeči odgovori:
 da bo kontejner za odpadke na parkirišču pri pokopališču na gomilskem prestavljen na
drugo mesto,
 da se bo obnova piramide izvajala v letu 2016, obnova zidu pa še ni predvidena,
 da so za javno razsvetljavo v Šmatevžu predvideni trije drogi z razsvetljavo, medtem ko v
centru javne razsvetljave občani ne želijo,
 da družbi koristno delo ni odobreno s strani države,
 in da bo sanacija POŠ Gomilsko po planu OŠ Braslovče.
Ad 5.
Predlogi KO Gomilsko za finančni načrt za leti 2016 in 2017
Predlogi za finančni načrt so v prilogi: KO Gomilsko - Predlogi za finančni načrt 2016 2017
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Ad 6.
Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov:
pobude posredovane s strani g. Marjana Maka:
 da je potrebno popraviti strelovod na Domu krajanov Gomilsko (na najmanj dveh mestih ni
povezave z zemljo),
 v Šmatevžu imamo za vodovod napeljavo še vedno salonitno cev…v vodovodnem omrežju
pa je označeno kot da je cev PVC. Posledično pomeni, da ne bo nobene menjave v kolikor
se to ne popravi v načrtu omrežja,
 da je potrebno izvesti strojno pometanje cest v KO Gomilsko,
 da je potrebno zarisati mesto za kontejner na pokopališču,
 in da je potrebno urediti odvajanje fekalij od vaške lipe v Šmatevžu proti Maku, saj tečejo po
površju.
pobude posredovane s strani g. Vinka Drča:
 da je potrebno izvesti saniranje rek,
 in da je potrebno omogočiti izgradnjo povezovalnega kanala med Bolsko in Trnavco za
zagotavljanje vode za namakanje,
pobuda posredovana s strani ga. Božene Kosu:
 da je potrebno poiskati rešitev za odvajanje površinskih voda, ki pritečejo od Nateka proti
Topovšku ter jih odvesti od Topovška proti Korentu v reko Konjščico,
pobude posredovane s strani g. Milana Košenine:
 da je potrebno sanirati udarno jamo na cesti v Gomilskem pred gostiščem Gomlanka,
 in da je potrebno izvesti sanacijo ceste pri žganjarni na Rezani (cesta mimo žganjarne čez
reko Konjščico proti zaselku gmajna v Grajski vasi),
in še pobuda posredovana s strani g. Karlija Vovka:
 da je potrebno sanirati cesto Gomilsko – Zakl.
Ad 7.
Razno
Pod točko razno se je g. Marjan Mak zahvalil TD Gomilsko za izvedbo prireditve in pogostitve
starejših občanov.
Seja je bila zaključena ob 21:30
Zapisal: Nejc Derča
Gomilsko, 17.11.2015
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